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Mlýnů byla ve  městě celá řada. ZÁMECKÝ 
MLÝN zvaný U  ČTRNÁCTI (14 složení) se na-
chází ve dvoře pivovaru v areálu Státního hra-
du a zámku. Nejstarší zmínka o něm je z r. 1485 
za vlády Jindřicha IV.  z Hradce. V r. 1887 jej Čer-
nínové nechali přestavět na elektrárnu. Dalším 
byl MLÝN U  DEVÍTI (9 složení), který stál níže 
u Nežárky a postaven byl ve druhé polovině 16. 
století. Pracoval až do r. 1936, kdy byl pro ne-
funkčnost stržen. Dnes, téměř na  jeho místě, 
stojí malá vodní elektrárna. Nachází se na konci 
Mlýnské ulice. BŘESKÝ MLÝN, původně Hartlův 
v čp. 174/II, patřil obci od r. 1606. V r. 1840 zde 
Ignác Třebický zřídil soukenickou továrnu, poz-
ději, po r. 1869 opět pracoval jako mlýn v ma-
jetku rodiny Březských. STEFALŮV MLÝN stál 
v sousedství Břeského mlýna v čp. 176/II. poz-
ději zde byla textilní továrna. RAPATŮV MLÝN 
patřil rodině Rapatů. Zmínky o něm jsou v ar-
chiváliích z  doby před husitskými válkami. 
Stál u bývalého Urbanova mostu v podklášte-
ří na Novém městě. Od Rapaty jej koupil Vilém 
Slavata a v r. 1859 se stal součástí přádelny vlny.

Sabina Langerová

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 �MLÝNY 

Čarodějnice v J. Hradci je akce, kterou vyhle-
dává stále více lidí. Město Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se Sborem dobrovolných ha-
sičů Jindřichův Hradec vás co nejsrdečně-
ji zvou 30. dubna v  18.30 hodin do  parku 
pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec.
Poslední dubnový den bude tradičně patřit 
všem malým i velkým čarodějům a čarodějkám.
Naše čarodějnice jsou hlavně o  programu 
a  soutěžích pro děti, diskotéce Michala Ar-
nošta, opékání buřtů na ohni a o celkové at-
mosféře. Vatru postaví dobrovolní hasiči, 
ustrojí i čarodějnici a soutěží pro děti přispě-

 � Poslední dubnový den se budou ve městě pálit čarodějnice
jí ke zdárnému průběhu celé akce. Každé dítě 
v kostýmu čarodějnice a čaroděje obdrží ma-
lý dárek. Vatru zapálí starosta města Stanislav 
Mrvka. 
Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. sto-
letí si zachová řadu rysů pocházejících z mi-
nulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Od-
lišná je především funkce, původní sociální, 
ochranný a náboženský význam byl nahrazen 
funkcí zábavnou a společenskou. Pálení čaro-
dějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či 
přátel, tak jako organizovaná akce. 

Ivana Bačáková
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Vážení spoluobčané,

se začátkem jara se v  našem městě opět otevřely 
brány institucí, které se přes zimu pilně připravovaly 
na příchod nové sezóny. Nové výstavy, kurzy, ale také 
zážitky si pro vás nachystaly jak Dům gobelínů, tak 
všechna muzea i zámek. Za dubnovou návštěvu jistě 
stojí výstava fotografií z historie partnerského měs-
ta: železniční motivy Neckargemündu 50. a 60. let 
20. století, jež pro vás připravil současný staros-
ta Neckargemündu Frank Volk. Jedná se o  vý-
běr z  archivu jeho otce, fotografa a  železničá-
ře Alfreda Volka. Vernisáž výstavy se bude konat 
v  sobotu 6. dubna od  17.00 hodin ve  Výstav-
ním domě Stará radnice dole v  galerii. Co se tý-
če investičních akcí, tak nás v  dubnu čeká zaháje-
ní dvou staveb, každá bude sice z  jiného soudku, 
ale obě jsou významné. Jedná se o  přístavbu no-
vého pavilonu pro 28 dětí ke  stávajícímu objektu 
2. mateřské školy na  sídlišti Hvězdárna a  již tře-
tí etapu výstavby nového kolumbária, kde vznikne 
dalších 81 schránek.

Na závěr bych vás rád všechny 
pozval 30. dubna na pálení ča-
rodějnice do  parku pod gym-
náziem. Přeji všem krásné ja-
ro a velikonoční svátky.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

O víkendu 2. a 3. března 2019 se v Jindřicho-
vě Hradci uskutečnily dva dětské karneva-
ly a  masopustní průvod masek.  Pestrý prů-
vod maškar se vydal v neděli ve 13.00 hodin 
od baráčnické rychty v ulici Na Příkopech přes 
ulici Husovu a Klášterskou na Masarykovo ná-
městí. Tam na přihlížející čekala krátká scén-
ka. Po ní se veselý průvod vydal dál Panskou 
ulicí a skončil na náměstí Míru, kde vyvrcho-
lil bohatým doprovodným programem. Je-

 �Masopust v Jindřichově Hradci byl veselý

UDÁLOSTI Z RADNICE

Od  11. března do  31. května bude uzavřena 
Mlýnská ulice od křižovatky s ulicí Václavskou 
v délce cca 100 m z důvodu opravy havarijní-
ho stavu opěrné zdi v Mlýnské ulici u výpustě 
rybníka Vajgar.
Předmětem veřejné zakázky je vybudová-
ní opěrné zdi kotvené do skalního podkladu 
s  kamennou obezdívkou, rozšíření části vo-
zovky a  chodníku včetně překlenutí výpusti 
ze zájezku a nová zábradelní zídka. Rada měs-
ta schválila zadání veřejné zakázky Zajištění 
skalního svahu v ulici Mlýnská účastníkovi za-
dávacího řízení DEV COMPANY, Ostrava za ce-
nu 6 018 311,57 Kč bez DPH se lhůtou realiza-
ce 89 dnů. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t 

 �Opěrná zeď v Mlýnské ulici se dočkala rekonstrukce 

ho součástí bylo například masopustní ho-
dování a  tancovačka.  Masopustní průvod 
připravil Kulturní dům Střelnice ve spolupráci 
s Obcí baráčníků Kunifer a Divadelní společ-
ností Jablonský. V sobotu 2. března a v nedě-
li 3. března odpoledne se na  Střelnici kona-
ly dětské karnevaly. Zábavné odpoledne pro 
děti si připravilo Chůdadlo, diskotéku pak DJ 
Luboš Nosál.

Foto: Josef Böhm

ve  směru od  Políkna, Buku, Hatína a  Ratibo-
ře je vedena přes Nežáreckou ulici a Jemčin-
skou do  Buku, dále přes Matnou do  Děbolí-
na a do J. Hradce v obou směrech. Lehčí vozy 
do 3,5 t mohou jet ulicí Nežáreckou, Komen-
ského, nám. Míru, Rybniční, nábř. L. Stehny 
do ulice Václavské v obou směrech. Autobu-
sy MHD a VLD v tom samém, směru jezdí přes 
Matnou do Děbolína a z Děbolína do J. Hrad-
ce. Po dobu uzavírky jsou zrušeny některé za-
stávky, naopak byly nově zavedeny zastávky 
na  lince Buk, škola, Buk, Děbolín. Za případ-
né komplikace se cestujícím předem omlou-
váme. 

Karolína Bartošková

O jarních prázdninách se uskutečnila další ak-
ce v rámci projektu města Jindřichův Hradec 
Jak se vaří zdraví. Celý projekt je zaměřený 
na zlepšení pestrosti školního stravování. Ku-
chařky ze školních kuchyní z mateřských a zá-
kladních škol měly možnost zhlédnout ukázky 
vaření renomovaných kuchařů Petra Karase 
a Miroslava Knapa, kteří předali zúčastněným 
své znalosti a zkušenosti s přípravou pokrmů 
vhodných pro školní stravování. Téměř pade-
sát kuchařek se tak seznámilo s  možnostmi 
a  výhodami smažení v  konvektomatu, s  pří-
pravou kroupového rizota, pomalu tažené-
ho hovězího masa na zelenině, Caesar salátu 
s  krutony a  jako moučníku lívanečků s  ovoc-
ným rozvarem. Kromě ochutnávky bylo před-

 � Jak se vaří zdraví - ukázky vaření 

vedeno koření vyvinuté pro zdravou kuchyni 
bez glutamátu sodného, umělých barviv, kon-
zervantů a  zvýrazňovačů chuti vhodné pro 
ochucení pokrmů pro děti. V  rámci příjemně 
stráveného odpoledne si účastnice vyzkouše-
ly gastronomický test.

Foto: Josef Čech

Žáci základních škol z  Jindřichova Hradce 
a Nové Bystřice v pátek 1. března 2019 pomě-
řili své síly na sjezdovce Hradiště u Nové Byst-
řice. Konal se 1. ročník lyžařských závodů o pu-
tovní pohár. Účastníci si vyzkoušeli obří slalom 
na  350 m dlouhé trati. Ve  třech kategoriích 
- 3. - 5. ročník, 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník repre-
zentovali svoji školu vždy 2 dívky a 2 chlapci. 
Nejúspěšnější školou celých závodů se stala 
a putovní pohár získala Základní škola Jindři-
chův Hradec III, Vajgar 692 (5. ZŠ). Cenné me-
daile získali i první tři jednotlivci z každé ka-
tegorie.

 � Žáci základních škol jeli obří slalom 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor správy majetku města

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že 
v měsíci dubnu budou po městě Jindřichův Hra-
dec a  jeho místních částech přistavovány vel-
koobjemové kontejnery na  odpad. Přistaveny 
budou jak kontejnery na  zeleň (tráva, listí, větve, 
květiny a  jiný odpad ze zahrady), tak kontejnery 
na velkoobjemový odpad jako např. koberce, ná-
bytek, vyřazené elektrospotřebiče a jiný podobný 
odpad, který nelze ukládat do nádoby na směsný 
komunální odpad. Stanoviště kontejnerů, druh při-
staveného kontejneru a čas přistavení jsou uvede-
ny v tabulce.

Blanka Slavíková

Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
na odpad

 �Odbor správy majetku města

Od  1. dubna bude ve  městě Jindřichův Hradec 
a jeho místních částech opět probíhat svoz biood-
padu. Aby bioodpad nekončil na  skládkách, ma-
jí obyvatelé Jindřichova Hradce žijící v rodinném, 
řadovém či bytovém domě se zahradou nárok 
na speciální nádobu určenou pro sběr bioodpadu. 
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává vel-
mi cenná surovina, která se v areálu Služeb města 
přeměňuje na kompost. Ten je dále využíván jako 
hnojivo na  území města, díky čemuž se do  půdy 
vrací potřebné živiny. O nádobu si můžete zažádat 
u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství za-
jišťující svoz bioodpadu, která vám nádobu zdar-
ma zapůjčí.
Nově město Jindřichův Hradec přistaví na  zkouš-
ku nádobu o objemu 1100 litrů i na sídliště Vajgar. 
Kontejner na bioodpad bude přistaven na stanovi-
ště ostatních nádob do tzv. Kosova dvora u čp. 699 
a občané ho mohou využívat už od začátku dub-
na. Do tohoto kontejneru mohou obyvatelé sídli-
ště vhazovat rostlinné odpady z přípravy zeleniny, 
ovoce, pokojové rostliny a zeminu, piliny či čajové 
sáčky. Do nádob na bioodpad rozhodně nepa-
tří zbytky jídla, exkrementy domácích zvířat, 
maso, kosti, pleny či jiný nerozložitelný odpad.
Prosíme občany, aby do nádoby vhazovali pou-
ze odpady, pro které je určená. Rostlinné odpa-
dy nevhazujte do  nádob v  igelitových sáčcích 
či jiných nerozložitelných obalech. Děkujeme, 
že tato pravidla dodržujete, pomáháte nám tak 
bioodpad lépe zpracovat.
Svoz bioodpadu bude probíhat stejně jako v  loň-
ském roce od 1. dubna každý sudý týden. Harmo-
nogram svozu bioodpadu je umístěn na  webové 
stránce města, v záložce Praktické informace – Na-
kládání s odpady. 

Blanka Slavíková

Ve městě začíná svoz bioodpadu, nádoba 
na bioodpad přibude i na sídlišti Vajgar
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 �Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův 
Hradec, oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci v termínu 
6. a 7. května 2019 od 9.00 do 16.30 hodin.  

Jitka Čechová

Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2019/2020

 � Služby města Jindřichův Hradec
Velikonoční prázdniny začnou v bazénu
V sobotu 13. dubna budou všechny bazény Pla-
veckého bazénu Jindřichův Hradec přístupné 
pro veřejnost až od 12.00 hodin (12.00 – 20.00 
hodin). Důvodem posunutí otevírací doby pro 
návštěvníky je konání 13. ročníku závodů tě-
lesně postižených sportovců „Vajgarský kapr“. 
Dějství závodů, které pořádá místní Sportov-
ní klub Kapři, mohou diváci z  galerie sledovat 
od 9.00 hodin. 
Provoz o Velikonocích
O  velikonočních prázdninách budou ba-
zény otevřeny pro veřejnost takto: čtvrtek 

18. dubna 10.00 – 20.00 hodin, pátek 19. dub-
na (státní svátek) 13.00 – 20.00 hodin, sobota 
20. dubna 10.00 – 20.00 hodin, neděle 21. dub- 
na  10.00 – 20.00 hodin, pondělí 22. dubna 
(Velikonoční pondělí) - zavřeno. Od  úterý 
23. dubna se do  bazénů vrátí všední provoz 
od 6.30 do 21.00 hodin. 
Velikonoční nadílka
Tradičně hned na  první den školních veliko-
nočních prázdnin naplánoval plavecký bazén 
se svým týmem lektorek Plavecké školy Jindři-
chův Hradec oblíbenou „Velikonoční nadílku“. 
Ve čtvrtek 18. dubna od 10.00 do 13.00 hodin 

čeká na děti a jejich rodiče tematicky laděný do-
provodný program, který zpestří jejich čtvrteční 
návštěvu bazénu. 
Letní tábor v bazénu
Prázdniny v bazénu mohou i  letos strávit děti, 
které rodiče přihlásí na oblíbený příměstský tá-
bor pořádaný Plaveckou školou J. Hradec pod 
hlavičkou městského bazénu. Vybírat lze z jed-
notlivých týdnů po celou dobu hlavních prázd-
nin, ale pozor, místa se rychle zaplňují! Přihláška 
je k dispozici na recepci bazénu nebo na inter-
netových stránkách: www.bazen.jh.cz.

Marcela Kůrková

 �Odbor životního prostředí
Kotlíkové dotace
Jihočeský kraj se na  základě lednové výzvy 
operačního programu životního prostředí 
uchází o získání finančních prostředků na 3. ko-
lo kotlíkových dotací. 
Výzva pro občany by měla být vyhlášena nej-
později do konce září letošního roku, do konce 
října se předpokládá spuštění příjmu žádostí. 
Podmínky pro 3. kolo i termín zahájení příjmu 
žádostí budou zveřejněny na webových strán-
kách: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Ve  třetí vlně kotlíkových dotací již nebu-
de možné získat dotaci na  kotel na  uhlí, ani 
na kombinovaný kotel spalující uhlí nebo bio-
masu. Bude podporována pouze výměna kot-
lů na pevná paliva s ručním přikládáním nespl-
ňující 3., 4. a 5. emisní třídu za kotel na biomasu 
s ručním nebo automatickým přikládáním, te-
pelné čerpadlo nebo plynový kondenzační 
kotel. Dotace se nebude vztahovat na výmě-
nu kamen, krbových kamen, popř. krbových 
vložek, a to ani v případě, že slouží k primární-
mu vytápění rodinných domů. Předpokládaná 
výše dotace u tepelného čerpadla nebo auto-
matického kotle na biomasu bude 80 % způso-
bilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč, u kot-
lů na biomasu s ručním přikládáním bude výše 
dotace 80 %, nejvýše 100 000 Kč a při výměně 
starého kotle za kondenzační plynový kotel se 
bude moci žádat o  75 % způsobilých výdajů, 
nejvýše však 95  000 Kč. O  poskytnutí dotace 
v rámci 3. kola se bude moci žádat při prove-
dené výměně kotle od 15. 7. 2015 za předpo-
kladu splnění podmínek dotačního programu.
Seznam podporovatelných zdrojů tepla pro 

3. kolo je již zveřejněn na  výše uvedených 
webových stránkách v sekci Seznam výrobků 
pro kotlíkové dotace.  
Žádosti se budou podávat elektronicky s  ná-
sledným doručením listinné podoby s příloha-
mi dle zveřejněných podmínek pro 3. kolo. 
Ministerstvo životního prostředí v  současné 
době nepočítá s  otevřením další výzvy pro 
podporu výměny zastaralých kotlů, z toho dů-
vodu bude 3. kolo kotlíkových dotací poslední 
možností získání státní podpory k výměně te-
pelného zdroje.  

Zahájení soutěže „HRADEC KVETE - DÍKY 
VÁM“ setkáním s RNDr. Václavem Větvičkou 
Komise životního prostředí města Jindřichův 
Hradec spolu s  odborem životního prostře-
dí Městského úřadu Jindřichův Hradec vás sr-
dečně zve na  besedu s  naším předním bo-
tanikem, popularizátorem vědy a skvělým 
vypravěčem RNDr.  Václavem Větvičkou. 
Setkání se uskuteční v  kinosále Kulturní-
ho domu Střelnice v pondělí 29. dubna od 
17.00 hodin.
Večer zahájí předseda komise životního prostředí 
města Jindřichův Hradec RNDr. Jan Pokorný krát-
kou přednáškou s názvem „Vliv zeleně na člově-
ka“. Na tuto přednášku naváže RNDr. Václav Vět-
vička s tématem „Můj život s rostlinami“. V rámci 
setkání bude ponechán prostor i na dotazy z pu-
blika k oběma přednášejícím.
Setkáním bude zahájen II. ročník soutěže 
o nejkrásnější květinovou výzdobu oken do-
mů, balkónů a  předzahrádek pod názvem 
„HRADEC KVETE – DÍKY VÁM“. 

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:       
1. výzdoba provozoven a sídel firem, restau-

račních předzahrádek
2. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 

balkónů a předzahrádek
3. výzdoba panelových a bytových domů
4. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se 

významně podílí na zlepšení životního pro-
středí v J. Hradci – dobrovolně se stará o ze-
leň ve svém okolí  

Do  soutěže se budou moci zapojit všichni 
vlastníci a uživatelé rodinných domů, bytů a fi-
rem v Jindřichově Hradci a jeho místních čás-
tech, se svými květinovými výzdobami, které 
přispívají k  ozelenění a  nepřehlédnutelnému 
zatraktivnění města. Pro splnění podmínek 
soutěže, musí být výzdoba viditelná z  veřej-
ného prostranství. Soutěž bude probíhat 
od 29. 4. do 31. 8. 2019.
Přihlášení do soutěže bude možné odeslat elek-
tronicky na  e-mailovou adresu: soutez@jh.cz 
nebo předat v obálce označené „Hradec kvete 
- díky vám“ na podatelnu města J. Hradec v Kláš-
terské ulici, případně do Informačního střediska 
v  Panské ulici. Podrobnosti k  obsahu přihlášek 
budou uvedeny na plakátech a webových strán-
kách města.
Soutěžní fotografie v  jednotlivých kategoriích 
budou po  celé září zveřejněny na  interneto-
vých stránkách města, kde bude probíhat ve-
řejné hlasování. Tři fotografie z každé kategorie 
s nejvyšším počtem hlasů a návrhy ze 4. katego-
rie budou předloženy komisi životního prostře-
dí, která vybere z jednotlivých kategorií vítěze. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Ivana Nováková 
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MĚSTSKÁ POLICIE

6. března
Jako by se vrátil o  pár let zpět a  vstoupil 
do  studia soutěžního pořadu Riskuj. Tento-
kráte to ovšem nebylo pod taktovkou oblíbe-
ného moderátora Jana Rosáka, ale strážníků 
městské policie. Televizním studiem byl lokál 
Slavia na sídlišti Vajgar, kde si pán (52 let) do-
pil svá čtyři piva, na která neměl ani vindru. 
To ještě netušil, že si zvolil otázku „pivo za pět 
set“. Tuto skutečnost se dozvěděl až následu-
jící den, který byl pro něho dnem zúčtování. 
To vše přišlo jako návdavek po  dodatečném 
zaplacení vypitých piv. 
Radu do zahrady si ve středu vyslechl zahrád-
kář na Jiráskově předměstí. Nebyla ovšem z úst 
zahradní specialistky Dany Makrlíkové, nýbrž 
od hlídky kolegů, kteří jej v den jeho devěta-
šedesátin poučili o tom, že v otevřeném ohni 
lze pálit jen suchý zahradní materiál, a ne právě 

 � Výpis z událostí

ořezané větve stromů.  Pán dostal jako bonus 
informaci i o  tom, že přestupek z  litery záko-
na o ochraně ovzduší bude postoupen přísluš-
nému odboru městského úřadu, který požádal 
strážníky o zdokumentování celé záležitosti. 
Pod domnělým závojem noci uvízlo v půl de-
sáté večer ženě (26 let) v  kapsách zimníku 
zboží za více jak šest set korun. Na  její počí-
nání si ovšem důkladně posvítil detektiv Al-
bertu, a tak mladá dáma zboží vrátila a o pár 
dnů jí do  prázdné kapsy putovala složenka 
na 1500 Kč. 

Policisté na  jihu Čech připomínají v  měsí-
ci dubnu chodcům, jak správně přecházet 
vozovku. Na Jindřichohradecku se doprav-
ní policisté i policisté z obvodních odděle-
ní cíleně zaměřují na přechody pro chodce. 
V rámci celorepublikové dopravní akce „Ze-
bra se za tebe nerozhlédne“ zvýšili dohled 
nejen nad dětmi, které přes frekventova-
né komunikace přicházejí do škol, ale i nad 
všemi dospělými. Cílem akce je připome-
nout chodcům, ale i řidičům, pravidla bez-
pečnosti silničního provozu v  této oblasti. 
Na vybraných školách pak policisté se žáky 
na toto téma pobesedují. Vedle bezpečnos-
ti na přechodech se zaměří i na problemati-
ku jízdy na kolech. S dětmi dopravní policis-
té prověří jejich znalost dopravních značek, 
řešení dopravních situací a znalost základ-
ních pravidel silničního provozu.
Policisté při těchto akcích připomínají všem 
chodcům, jak správně přecházet vozovku, 
i skutečnost, že chodci mají také určitá prá-
va a povinnosti.
Preventivní akce Zebra je zaměřena na kon-
trolu dodržování pravidel pro přecházení 
pozemních komunikací, na odbourání mý-
tu o absolutní přednosti chodců na přecho-
dech pro chodce. Slogan „Zebra se za tebe 
nerozhlédne“  má připomenout, že vstu-
pem na silnici bez rozhlédnutí člověk risku-
je vlastní život. 
Příčinou mnoha tragických nehod je také 
nedostatečná viditelnost chodců. Viditel-

nost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení 
a doplňky z reflexních materiálů, které od-
rážejí dopadající světlo až na  vzdálenost 
200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost 
za tmy a za snížené viditelnosti.

Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a  fluorescenční 

materiály a  kombinujte je, abyste byli 
dobře vidět za světla i za tmy

2. reflexní předměty umístěte nejlé-
pe na  konci rukávů, blízko kolenům 
a do úrovně pasu (cyklisté také na přil- 
bu a kolo)

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny 
a  doplňky opatřené reflexními a  fluo-
rescenčními bezpečnostními prvky

 � Zebra se za tebe nerozhlédne

POLICIE ČR

7. března
Krátce před 23. hodinou vyjížděla hlídka 
k  nouzovému východu Kulturního domu 
Střelnice, kde pult centrální ochrany zazna-
menal vniknutí do objektu. Vylomený zámek 
dveří hovořil za vše, a tak po několika minu-
tách zaklapla želízka na zápěstí muže (24 let) 
s adresou na místním úřadu. Vysvětlovat měl 
opravdu co, a  to především přivolané hlídce 
kolegů z Obvodního oddělení Policie ČR, kte-
ré byla celá věc na místě předána pro pode-
zření z trestného činu vloupání. 
13. března
„Vždyť to dělají všichni“, tak okomentovala 
svůj počin před třetí odpoledne dáma z Bran-
dlína, když jí pod kabátem v Penny marketu 
zmizel sýr bez koruny za osmdesát korun. Jak 
často a v jaké míře to dělají ostatní, necháme 
na posouzení a povědomí čtenářů, ale že ten-
to skutek byl čtvrtým v pořadí této paní, od-
kryl po chvíli list opisu z rejstříku přestupků. 
Lze jenom doufat, že ji další pokutový bloček 
s řádnou progresí přesvědčí o tom, že se jí pro 
příště vyplatí si zboží koupit než riskovat dal-
ší pokuty.

Petr Čermák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA  � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 2. 2019 do 12. 3. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Josef NOVÁK Jindřichův Hradec 1. 3. 1935 11. 2. 2019
Jana ZAJÍČKOVÁ Chlebov 30. 1. 1947 12. 2. 2019
Marie ZVĚŘINOVÁ Nová Bystřice 28. 3. 1960 14. 2. 2019
Augustin KOPENEC Jindřichův Hradec 4. 10. 1930 18. 2. 2019
Petr KAČER Jindřichův Hradec 12. 9. 1957 19. 2. 2019
Květoslava KOŽÍŠKOVÁ Jindřichův Hradec 26. 10. 1955 22. 2. 2019
Jaroslav KREKL Suchdol nad Lužnicí 15. 12. 1948 23. 2. 2019
Jaroslav PÍSAŘ Jindřichův Hradec 3. 3. 1948 24. 2. 2019
Ludvík BARTÍK Jindřichův Hradec 26. 4. 1946 26. 2. 2019
Vlastislav KOCANDA Jarošov nad Nežárkou 11. 7. 1935 27. 2. 2019
Vladimír LÍSKOVEC Buk 13. 5. 1930 28. 2. 2019
Zdeněk NOVÁK Studená 29. 12. 1949 1. 3. 2019
Marie BLECHOVÁ Nová Olešná 26. 5. 1923 1. 3. 2019
Čestmír JELÍNEK Lásenice 14. 4. 1954 2. 3. 2019

Jindra DOSEDĚLOVÁ Jindřichův Hradec 20. 12. 1945 2. 3. 2019
Matylda ZIPKOVÁ Kardašova Řečice 3. 8. 1923 3. 3. 2019
Jiřina PENCOVÁ Chlum u Třeboně 24. 4. 1931 4. 3. 2019
Jaroslava MAXOVÁ Jindřichův Hradec 11. 2. 1929 4. 3. 2019
Jarmila ŠEBEROVÁ Hadravova Rosička 5. 1. 1931 7. 3. 2019
Marie JANEČKOVÁ Otín 5. 5. 1946 7. 3. 2019
Karel KUBÍN Jindřichův Hradec 11. 10. 1922 8. 3. 2019
Jana VROBELOVÁ Hamr 17. 5. 1960 8. 3. 2019
MUDr. Jaroslav KOUBA Jindřichův Hradec 17. 2. 1955 9. 3. 2019
Karel VOLF Jindřichův Hradec 11. 4. 1952 9. 3. 2019
Věra MICHALOVÁ Vydří 29. 9. 1937 11. 3. 2019
Jiří KALINA Jindřichův Hradec 26. 6. 1947 11. 3. 2019
Josef RANGL Lásenice 17. 3. 1954 12. 3. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík

V pátek 1. března 2019 přivítala místostarostka města Magda Blížilová v refektáři Muzea fotografie a MOM nové občánky. Přivítány byly tyto děti: 
Jan Kabát, Miroslav Hlaváč, Štěpán Kopáček, Jakub Lejtnar, Tomáš Pitra, Amálie Přílepková, Filip Šatara a Michal Vichr.

Karolína Bartošková
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítali jsme nové občánky

Jarní počasí nás překvapilo nebývale brzy 
a nedočkaví motocyklisté vyrazili ze svých 
garáží. Za  uplynulé víkendy jsme mohli 
na všech pozemních komunikacích potká-
vat stovky nadšenců jednostopých stro-
jů. Jízda na  ještě převážně chladné a  pře-
devším znečištěné vozovce je však velmi 
nebezpečná! Na  mnoha místech je velké 
množství posypového materiálu, který mů-
že z hladkého povrchu vytvořit kluziště. Za-

schlá posypová sůl vytváří společně s  po-
praskaným živičným povrchem doslova 
led a při náklonu motocyklu se nedá již ni-
kterak zareagovat. Většinou následuje pád 
na  tvrdý asfalt a  zranění na  sebe nenechá 
dlouho čekat. Při jízdě jednotlivých moto-
cyklistů se může projevit i  jejich nezkuše-
nost po dlouhé zimě, riskování a adrenalin.
Policisté doporučují po  delší zimní pře-
stávce zkontrolovat nejen technický stav 

motocyklů, ale předvídat povrch našich 
cest. Také automobilisté si musí zvyknout 
na  zvýšený pohyb jednostopých vozidel. 
Vzájemná ohleduplnost je na  místě, pro-
to se navzájem respektujte a  nevytvářejte 
svou jízdou nebezpečné situace.
Na území Jihočeského kraje již došlo k ně-
kolika dopravním nehodám s účastí moto-
cyklisty.

Hana Millerová 

 �Motocyklisté a bezpečná jízda
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žeti. Proč získala nejlepší sušená ze-
lenina tolik a tak rychle všeobecné 
obliby? Protože jest lepší a lacinější 
než čerstvá. Proč jest sušená zeleni-
na lepší než čerstvá? Protože sušená 
jest ve  stavu svěžím a  protože od-
borným sušením nenastane žádná 
ztráta vonných silic vyprcháním… 
Sušená zelenina jest dále proto lepší 
než čerstvá na jaře prodávaná, pro-
tože se nepřekládá v  obchodě na-
hnilá, plesnivá, uvadlá, stuchlým 
vzduchem sklepů a krechtů nasáklá, 
různě znečištěná, ohmataná, myšmi 
a  různým hmyzem odporně ožra-
ná jako zvaná čerstvá zelenina… 
Prodejní kancelář importního závo-
du, spol. s r. o. v J. Hradci uvádí tako-
vou sušenou zeleninu do obchodu 
a možno kvalitu její na první pohled 
ve výkladní skříni obchodu pana Su-
chého v Panské ulici posouditi. 
Míti a nositi zbraně každého druhu je zakázáno
Všechna udělená povolení pozbý-
vají platnosti. Opatření toto děje se 
z důvodů veřejné bezpečnosti a pla-
tí pro Čechy až do dovolání. Zbraně 
musí se odevzdati k uschování poli-
tic. úřadu. Povinnost tato platí i pro 
živnostníky, kteří mají oprávnění ku 
zhotovování a prodeji zbraní. 

18. dubna 1919
Loutkové divadlo N.J.P. v gymnasiu 
na Boží hod velikonoční se nehra-
je. O druhém svátku (v pondělí) jen 
v  tom případě, nebude-li pěkné 
počasí a sice: Kašpárek v Kocourko-
vě, veselohra ve 3 jednáních od Jar. 
Hlouška. Začátek ve 4 hodiny. 
Oslava 1. máje
Socialistická rada pořádá dne 1. květ-
na slavnost v  následujícím pořadu. 
V předvečer 1. května slavnostní di-
vadelní představení v sále na Střelni-
ci. 1. května o 6. hodině budíček. O 9. 
hod. tábor lidu na  Masarykově ná-
městí. Po táboru koncert voj. hudby 
v sadech. Odpoledne o 1. hod. prů-
vod s  hudbou do  Rudolfova, kdež 
bude koncert, zábavní podniky a hra 
v kuželky o ceny. Vstupné 2 K. Výtě-
žek zábavy připadne Čsl. Červenému 

4. dubna 1919
Občanstvu Jindř. Hradeckému!
Po  vlastech československých ko-
nají se sbírky pro kovový poklad 
československého státu, uvědomě-
lé obce předstihují se skvělými dary 
drahých kovů pro finanční posílení 
mladé republiky. Také město naše 
nesmí zůstati mezi posledními! Aby 
povznesl akci tuto v  našem měs-
tě, usnesl se finanční odbor „Soko-
la“ uspořádati veřejnou sbírku zla-
ta a stříbra a jiných kovů v J. Hradci, 
v pevné naději, že občanstvo v pl-
ném vědomí své občanské a vlaste-
necké povinnosti připraví si k sbír-
ce této své kovové úspory, účelně 
uchráněné před násilnými rekvisi-
cemi rakouských úřadů a s radostí 
dá je dnes k dispozici našemu svo-
bodnému státu československé-
mu k  jeho finančnímu povznesení 
a k zlepšení naší měny, tedy k naše-
mu vlastnímu prospěchu. Co státu 
našemu dáme, sobě a svým dětem 
dáme! Sbírka podniknuta bude čle-
ny Sokola v  neděli dne 6. dubna, 
žádáme by vlídně přijati byli i tam, 
kde nic nedostanou. Výbor těl. jed-
noty Sokol v Jindř. Hradci.

Oslava Komenského na gymnasiu
Dne 28. března, v den narozenin ve-
likého učitele národů, uspořádána 
byla na všech školách českých po-
prvé školní slavnost. Veškeré žac-
tvo s láskou oslavilo významný den 
svého národního velikána; i v Hrad-
ci všecky školy braly podíl na oslavě.  

Příslušníci pěšího pluku č. 75
hodlají v nejkratší době uskutečniti 
vydání válečného alba „Po stopách 
Grenewillů“. Ježto pamětní tato kni-
ha jest současně ukončením dějin 
našeho domácího pluku ve  služ-
bách rakouských a  psána na  pře-
chodu politické organisace naší no-
vé vlasti, žádá podepsaný referát 
válečného alba naši českou veřej-
nost o součinnost v tom směru, aby 
zapůjčila veškeré rodinné památky 
na naše padlé příslušníky…

Bytová nouze
… Všichni p.  majitelé domů upo-
zorňují se, že jsou pod násled-
ky trestními povinni hlásiti ihned 
prázdné, případně neobydlené by-
ty ve  svých domech ubytovacímu 
úřadu městskému. 
Z obecní knihovny
Jelikož je mnoho čtenářů, jež mají 
půjč. knihy přes ustanovenou lhů-
tu, vyzývá správa knihovny všecky, 
jichž se to týká, aby vypůjčené kni-
hy byly tuto neděli dopoledne mezi 
9-11 hodinou odevzdány.
Ze zdejší nemocnice
se sděluje, že ošetřovací sazba 
za  osobu a  den byla 1. dubnem 
zvýšena z  dosavadních 2 K  20 h 
na 4 K a na třídě stanovena na 12 K.
11. dubna 1919
Náhradu za maso
našly pražské hospodyně v sušené 
zelenině, ovšem nejlepší jakosti, ja-
kou možno dnes v  J. Hradci obdr-

Duben před sto lety probíhal v našem městě v poklidném a pozvolném příchodu jara, oslavě Velikonoc a přípra-
vách oslav 1. máje. Při pořádání všech společenských akcí byl kladen důraz na vznik nového samostatného státu. 
Z místních organizací se zvláště angažoval Sokol, který zorganizoval veřejnou sbírku pro kovový poklad českoslo-
venského státu a nově nabytou národní svobodu zdůrazňoval i při společenských akcích, které pořádal. V dubnu 

započal například organizovat nedělní vycházky pro členy organizace i pro veřejnost. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

kříži. Za nepříznivého počasí koná se 
dopoledne schůze lidu a odpoledne 
koncert v sále na Střelnici. 
25. dubna 1919
Tělocvičná jednota Sokol v Jindř. Hradci
zahájila již pořádání nedělních vy-
cházek do  okolí. První vycházka, 
určená k Malíři na neděli dne 13. t. 
m. musila býti pro nepříznivé poča-
sí odložena o týden později…. Byla 
to první letošní vycházka a zdařilá, 
při které naši zdejší Sokolové po-
hybovali se již pod ratolestmi svo-
body. …Jest si přáti, aby tyto vy-
cházky byly i širším obyvatelstvem 
hojně navštěvovány. Ať již český 
Sokol svobodně mává svými peru-
těmi a volně do výše se vznáší „po-
sel pravého lidství“. 
Z redakce
Stává se poslední dobou velice čas-
to, že do  redakce dodané zprávy 
nejsou buď vůbec podepsány, ne-
bo jen značkou opatřeny. Jméno 
pisatele každé zprávy redakci zná-
mo býti musí, byť i otištěno nebylo 
a proto prosíme P.T. pp. přispívatelů 
za připojení podpisu, ježto s nepo-
depsanými neb pouze chifrovaný-
mi dopisy, musili bychom naložiti 
jako s anonymními. 

Z kostela sv. Jana
V  minulých svátcích uvítal náš lid 
s  nelíčenou radostí, že znovu byl 
mu umožněn přístup do  staroby-
lého kostela sv. Jana, který jak zná-
mo byl zásluho pana starosty Merta 
opraven, při čemž šetřeno památek 
staré architektury s největší pietou. 
Podrobnější zprávu o  rekonstruk-
ci této naší historické památky při-
neseme z  péra znalce v  některém 
z příštích čísel. 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

8  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Zdolejte s námi extrémní překážkový závod (5+ 
km 20+ překážek) v  areálu vojenského cvičiš-
tě 44. LMOPR v Jindřichově Hradci. Podíváte se 
s námi do míst, kam se běžně nedostanete. Na-
ženeme vás do okopu pro tank. Budete se plazit 
stejným bahnem a překonávat stejné překážky, 
které překonávají profesionální vojáci. Budete 
mít možnost využít vojenské šatny, sprchy a sta-
nové městečko k přespání. Na den získáte pocit, 
že jste součástí vojenské jednotky! Navíc máme 

 � Při závodu Jindřichohradecký Lev můžete posunout hranici svých možností
pro všechny závodníky a diváky připravený do-
provodný program, který se odehraje v hlavním 
centru závodu v oplocené části areálu. Můžete 
se těšit na výstavu vojenské techniky a ukázku 
první pomoci. Také si budete moci vyzkoušet lu-
kostřelbu nebo se děti budou moci vydovádět 
ve skákacím hradu. Pokud byste se rádi na závo-
dě aktivně podíleli a zažili tuto jedinečnou ak-
ci z druhé strany, můžete se stát součástí orga-
nizačního týmu jako dobrovolník. Nahlédnete 

tak do zákulisí Jindřichohradeckého Lva, pozná-
te nové přátele, získáte nové zkušenosti a skvě-
lé zážitky. Na všechny se těšíme 4. května 2019 
v areálu vojenského cvičiště.
Více informací najdete na:
Webová stránka: www.jhlev.cz
Facebook stránka: https://www.facebook.com/jin-
drichohradeckylev/
Facebook událost: https://1url.cz/@jhlev2019

Denisa Pernicová   

Vážení občané Jindřichova Hradce,
už po  šestnácté se na  vás obracíme s  žádos-
tí o podporu v rámci 18. ročníku veřejné sbírky 
Rolničkové dny. Letos můžete naše dobrovol-
níky se zapečetěnými pokladničkami v  ulicích 
svého města potkat v pondělí 8. dubna. Nabíd-
nou vám ke koupi symbolickou Rolničku. Pokud 

 � Rolničky budou opět zvonit na pomoc potřebným
neodmítnete, přispějete na rekonstrukci nových 
prostor v naší táborské pobočce.
Nové prostory v budově bývalé 8. ZŠ na tábor-
ském Sídlišti nad Lužnicí nám umožní rozšířit 
službu Centra denních služeb pro dospělé kli-
enty a Sociálně terapeutické dílny. Díky novým 
místnostem budeme schopni službu nabídnout 

více lidem s mentálním a kombinovaným posti-
žením.
Naše sbírka je pořádána dle zákona č. 117/2001 
Sb., o  veřejných sbírkách a  podléhá kontrole 
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme! Více na: www.rolnicka.cz.

Ludmila Dvořáková

V dubnu si budeme připomínat 100. výročí na-
rození velké osobnosti hudebního světa a  jind-
řichohradeckého rodáka Karla Bermana. V době 
druhé světové války prošel kvůli svému původu 
řadou koncentračních táborů, z nichž se jako jedi-
ný z rodiny po válce vrátil. Jeho rodiče – JUDr. Ru-
dolf Bermann a Anna Bermannová a mladší bratr 

 � Kameny zmizelých připomenou rodinu Bermannovu
Josef nastoupili svou cestu transportem Aw vy-
praveným z Třebíče dne 22. května 1942 do Te-
rezína a  o  několik dní později transportem Az 
do Lublina. Rodiče selekcí neprošli a bratr Josef 
byl zavražděn 12. srpna 1942 v Majdanku. Právě 
jim se náš spolek Zikaron a Spolek přátel starého 
Jindřichova Hradce rozhodl věnovat vzpomínku 

v podobě „kamenů zmizelých“. Pietní uložení ka-
menů proběhne v Nádražní ulici u čp. 249, kde 
rodina Bermannova žila, a  to 18. dubna 2019 
ve 14.30 hodin. Mladší bratr Karla Bermana by se 
právě toho dne dožil 95 let. Budeme rádi, pokud 
svou přítomností podpoříte toto shromáždění.

Marta Leblová

Jindřichohradecký symfonický orchestr připra-
vuje na neděli 14. dubna od 19.00 hodin Jar-
ní koncert. V Rytířském sále Státního hradu 
a zámku Jindřichův Hradec se setkáte s diri-
gentem Jakubem Piklou, cimbalistkou Barbo-
rou Jagošovou a  hobojistkou Jaroslavou Taja-
novskou. Pro tento večer byla vybrána hudba 
Leoše Janáčka, Dalibora Štrunce a Petera War-
locka, které spojuje zájem o folklorní hudbu. 
Jakub Pikla studuje HAMU v Praze obor dirigo-
vání. Věnuje se orchestrálnímu i sborovému di-
rigování. Působí také jako varhaník, korepeti-
tor, aranžuje skladby. 
Dalibor Štrunc (*1966) je jedním z nejžádaněj-
ších českých cimbalistů, ale působí také jako 
hudební skladatel, textař, zpěvák a  pedagog. 
Svou koncertní činnost kombinuje se  studio-
vou prací a výukou hry na cimbál na brněnské 
konzervatoři. Z  jeho skladeb zazní na  koncer-
tu Hlasy modrých stromů (Koncert pro cimbál, 
hoboj a smyčcový orchestr) a Malované na cim-
bál (Koncertní fantazie pro cimbál a orchestr).

 �Místní symfonický orchestr přivítá jaro tradičním koncertem
Barbora Jagošová studovala na  Konzervatoři 
Brno u Dalibora Štrunce. Při své koncertní čin-
nosti se věnuje propagaci cimbálu i soudobých 
moravských skladatelů. Mimo koncertování vy-
chovává jako pedagog na ZUŠ další muzikant-
skou generaci. 
Jaroslava Tajanovská vystudovala JAMU v Brně. 
Věnuje se především orchestrální hře, ale vy-
stupuje i  jako sólistka. Spolupracuje s  mnoha 
symfonickými i komorními orchestry. 
Leoš Janáček (1854–1928) je světově uznáva-
ným skladatelem, ve  svých skladbách čerpal 
také z lidové hudby Slovácka a Lašska. Prosla-
vil se zejména operami. Idylu pro smyčcový or-
chestr, z níž zazní 1. věta Andante, komponoval 
v roce 1878 na prázdninové cestě po Bavorsku. 
Premiéru dirigoval sám autor za účasti Antoní-
na Dvořáka v Besedě brněnské.
Peter Warlock, vlastním jménem Philip Arnold 
Heseltine, (1894-1930), byl britským skladate-
lem a  hudebním kritikem. Věnoval se studiu 
anglického folklóru a hudby alžbětínské doby. 

Ve své nejznámější skladbě Capriol suita zpra-
coval tance ze sborníku Orchésographie mni-
cha Thoinota Arbeaua.
Předprodej vstupenek začne 1. dubna 2019 
v  prodejně Bylinky Zuzana Kořínková na  ná-
městí Míru.

Ludmila Plachá 
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Klub historie letectví Jindřichův Hradec přivítal 
v  pátek 22. února v  konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka tři významné legendy česko-
slovenského poválečného vojenského letectva, 
plukovníky Václava Vaška ze Žatce, Oldřicha Pel-

 � Kluci z leteckého Display teamu
čáka z Prahy a Františka Hlavničku z Bechyně. Ti-
to vzdušní mušketýři zavzpomínali na doby, kdy 
jednotlivě či s Display teamem šířili slávu našeho 
letectva v Československu i v zahraničí. Jak výs-
tižně na besedě zmínil Václav Vašek: „Představi-

li jsme pár slajdů o tom, jak se hnuly ledy v druhé 
polovině osmdesátých let uvolněním informova-
nosti veřejnosti o  vojenském letectvu, jak pokra-
čovalo předvádění vojenské letecké techniky u nás 
a  jak tato aktivita následně přerostla do  meziná-
rodního měřítka“. Oldřich Pelčák poté zavzpomí-
nal na  nedávné setkání bývalých kosmonautů 
z  programu Interkosmos v  Bratislavě, František 
Hlavnička připomněl pro tisíce diváků nezapo-
menutelná vystoupení na  desítkách leteckých 
dnů po celé Evropě. Beseda byla zakončena spo-
lečnou fotografií bezmála sto čtyřiceti návštěv-
níků páteční akce.

Vladislav Burian

Václav Vašek, Oldřich Pelčák a František Hlavnič-
ka po besedě s obdrženými pamětními medaile-
mi k 100. výročí vzniku Československa a česko-
slovenského letectva.         

Foto: Vlastislav Pecka

V  sobotu 2. března 2019 se uskutečnilo v  pro-
storách konferenčního sálu Muzea Jindřicho-
hradecka zasedání jihočeské pobočky České 
archeologické společnosti (ČAS), kterého se zú-
častnilo bezmála sedmdesát pět lidí. Na těchto 
každoročních konferencích představují profe-
sionální archeologové svou odbornou práci ši-
roké veřejnosti. Setkání moderoval archeolog 
Jihočeského muzea a  vědecký tajemník České 
archeologické společnosti Ondřej Chvojka.

 � Česká archeologická společnost jednala v Jindřichově Hradci
V  úvodu přednesli své příspěvky archeologo-
vé Muzea Jindřichohradecka. Vladislav Burian 
představil záchranný výzkum v  goticko-rene-
sančním domě čp. 515 ve Slavonicích a v býva-
lém klášteře augustiniánů v Třeboni; Jan Kocina 
ukázal výsledky výzkumu v okolí kostela Naro-
zení Jana Křtitele v Dešné na Slavonicku; Martin 
Rychlík uvedl dílčí část ze své vysokoškolské ma-
gisterské práce, která se zaměřuje na nedestruk-
tivní výzkum v třeboňském rybníku Svět. Dalších 

deset příspěvků poskytli stávající i budoucí kole-
gové z jiných institucí, např. student archeologie 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
Tomáš Pancíř ukázal výzkum hrobů civilních 
obětí německé národnosti z  konce 2. světové 
války na  Novobystřicku. Archeologicky zamě-
řené projekty s  úkolem oživit známé lokality 
představili zástupci Jihočeské univerzity a měs-
ta Hluboké nad Vltavou. Projekt vedený Rudol-
fem Krajícem má za cíl zpřístupnit dosud opomí-
jenou hradní zříceninu Karlův hrádek u Párkařce; 
prezentace Hany Hojerové ukázala snahu o oži-
vení Památníku narození Jana Žižky v Trocnově, 
v plánu je výstavba archeologického skanzenu 
zaměřeného na období vrcholného středověku. 
V závěru vystoupil dlouholetý amatérský spolu-
pracovník archeologů Zbyněk Kadlec. Svůj pří-
spěvek věnoval spolupráci tzv. „detektorářů“ 
s muzei a profesionálními odborníky. 
Celodenní akci zakončila komentovaná prohlíd-
ka kostelem sv. Jana Křtitele a přilehlým býva-
lým minoritským klášterem, kterou vedl Vladi-
slav Burian. Přiblížil při ní historii obou objektů, 
poukázal na jejich tajemná místa, a navíc přidal 
i řadu zajímavostí ze zde prováděných archeolo-
gických výzkumů.    

Vladislav Burian, Jan Kocina Účastníci archeologické konference v Jindřichově Hradci.                                                                         Foto: Jan Kocina

Po přivítání jara připravilo Centrum aktivní se-
nior v Mesadě v Růžové ulici 30/II řadu dalších 
zábavných či vzdělávacích aktivit pro občany 
nad 65 let věku. 
Hned ve  čtvrtek 4. dubna jsme pozváni 
na  mezigenerační velikonoční tvoření do 
2. základní školy, kde si starší a nejmladší gene-
race společně vyzkoušejí svoji zručnost.
V úterý 9. dubna k nám opět zavítá Poradna 
pro osoby se sluchovým postižením z  Tá-

 � Jaro v Mesadě
bora. Její šikovné a ochotné pracovnice mno-
zí z  vás již znají, jde nejen o  poradenství, ale 
i o přímou pomoc s nastavením naslouchadel 
a prodejem potřebných pomůcek či jejich vy-
čištěním a seřízením na míru.
Ve čtvrtek 11. dubna je pro vás ve 14.30 ho-
din připravena další část počítačového kurzu 
pod vedením Anety Dvořákové a Miroslavy Po-
korné.
Úterý 16. dubna od  10.00 do  15.00 hodin 

zasvětilo Centrum AS Dni otevřených dveří, 
spojenému s  velikonoční prodejní výstav-
kou prací seniorů.
Na závěr měsíce si jako malé pohlazení po du-
ši dáme ve čtvrtek 25. dubna od 10.00 hodin 
přednášku Mgr. Tamary Křivánkové, Ph.D. pod 
názvem „Léčivá moc smíchu“.
Na všechny připravené programy vás srdečně 
zveme a těšíme se na vás.

Eliška Macurová
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V DUBNU 2019
Planety Merkur, Venuše, Uran a Neptun jsou nepozorovatelné, Mars lze vidět ještě v první polovině noci. Jupiter spatříme nad obzorem 
ve druhé polovině noci a Saturn ráno nad jihovýchodem.  
Prohlídka Měsíce je velmi zajímavá hlavně okolo první čtvrti. Tehdy Slunce osvětluje Měsíc zprava, tedy je vidět pravou polovinu přivrácené 
polokoule a výškově rozdílné útvary, krátery, moře a další vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz Měsíce v dalekohledu je tak prostorový a je vel-
mi působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Totéž platí i pro zbytek oblohy, jenž je pro-
světlený a objekty, jindy běžně pozorovatelné, v měsíčním světle blednou nebo zcela vymizí. Měsíc projde 5. 4. novem, 12. 4. první čtvrtí, 
19. 4. úplňkem, 26. 4. nastane poslední čtvrť. 1. 4. je Měsíc v odzemí (405 548 km), 16. 4. v přízemí (364 225 km) a 28. 4. opět v přízemí. 
I na Slunci, za jasného počasí, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční 
skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance.
Jarní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, plane-
tárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 

• 9. 4. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,45° severně;  
seskupení Měsíce, hvězdokupy Plejády, Marsu a α Tau na večerní obloze)

• 9. 4. v 18.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,67° jižně)
• 10. 4. ve 2.00 hodiny – planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem (+7,9 mag)
• 11. 4. ve 21.00 hodin - Merkur v největší západní elongaci (28° od Slunce)
• 13. 4. v 1.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,34° severně; 

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 15. 4. v 10.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,91° jižně; 

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 15. 4. ve 13.00 hodin - Mars v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,49° jižně; 

Mars v blízkosti α Tau na večerní obloze)
• 18. 4. v 23.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,85° jižně)
• 20. 4. v 9.55 hodin - Slunce vstupuje do znamení Býka
• 22. 4. v 10.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,29° jižně;  

22. a 23. 4. ve druhé polovině noci seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru) 
• 23. 4. v 0.00 hodin - Uran v konjunkci se Sluncem
• 23. 4. v 1.00 hodin - maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18)
• 23. 4. ve 13.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,12° jižně)
• 25. 4. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,80° severně; 

Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 25. a 26. 4. ráno nad JV obzorem)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 20 Kč v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – 
dospělí 80 Kč, děti 40 Kč. Vstupné pro školní exkurze: 10 Kč/dítě (víkendy a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí! V případě nepříznivého počasí ve večerních 
hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku dalekohledů s ústním komentářem. Za nepříz-
ně počasí je otevřeno pouze do 21.00 hodin. Členové ČAS a kroužků DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice vstup volný. 
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v dubnu 2019:

čtvrtek a pátek večer:
20.00 – 22.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v dubnu 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

Jako každý rok, i  letos můžete se 
spolkem Hamerský potok z.s. pod-
pořit celostátní kampaň Ukliďme 
Česko (více na: www.uklidmecesko.
cz). Tentokrát od odpadků ulevíme 
části Jindrovy naučné stezky ve-
doucí okolo rybníka Vajgar. Uklízet 
budeme v sobotu 13. dubna. Sraz 
zájemců je ve 14.00 hodin na za-
stávce MHD u Slavíkova lesa (Já-
chymova ulice). Konec plánujeme 
v  Denisově ulici kolem 16.00 ho-
din. Po cestě si úklid zpestříme vy-
právěním o  tématech popsaných 
na  jednotlivých panelech stezky. 
Pytle na odpadky a rukavice (včet-
ně dětských) zapůjčí spolek Ha-
merský potok, odvoz odpadků při-
slíbily Služby města J. Hradec s.r.o. 
Účastníci budou potřebovat pev-
nou obuv, pracovní oblečení, dob-
rou náladu. V případě silného deště 
se akce ruší.

Jana Dvořáková

 �Ukliďme Česko

DUBEN 2019 |  11www.jh.cz



CHCETE NÁS?
Swim
kříženec jezevčíka, pes, cca 9 let, kastrovaný
Swim je klasický zástupce jezevčíkovitých. Je 
velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvrdohla-
vý. S  menšími pejsky vychází bez problémů, 
na větší si dovoluje. Kočičky toleruje, ale umí je 
i prohnat. Na vodítku chodí pěkně. Miluje vodu a koupání, rád aportuje 
míček. Je skvělý hlídač, do domu či na zahradu bez jasného ohlášení ni-
koho nepustí. Je čistotný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bettynka
kříženka, fena, cca 6 let, kastrovaná
Bettynka je hodná drobná fenečka. Je trochu 
nedůvěřivá, potřebuje klidný přístup. Na  cizí 
pejsky není moc zvyklá a při seznámení se stra-
ní, ale časem se to určitě napraví. V bytě je čis-
totná, ale uvítala by i přístup ven, takže ideální by pro ni byl domek se 
zahrádkou. Nedoporučujeme ji k úplně malým dětem kvůli její nedůvě-
řivosti. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Zuzanka
kříženka, fena, 10-12 let, kastrovaná
Zuzanka je úžasná starší dáma, je velice kon-
taktní a  milá. Byla zvyklá žít venku, ale pobyt 
vevnitř jí nedělá problémy, je čistotná. S ostat-
ními pejsky je bezproblémová. Je to klidná psí 
dušička, vděčná za každé pohlazení.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud 
žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi svědčí 
a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Není to 
již pejsek na vycházky, moc toho neujde, spíše 
se rád projde po zahrádce. Je hodný, ale má rád svůj klid. S ostatními pej-
sky vychází dobře. Hledáme pro něj domov na dožití, v klidném prostředí, 
nejlépe bez malých dětí, ideálně domek se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Jessi
kříženka německého ovčáka, fena, 2 roky
Budoucí kastrace podmínkou adopce. Mo-
mentálně hárá. Byla nalezena 22. 2. 2019 v obci 
Lodhéřov. Jessi je hodná fenka, je milá, mazlivá 
a dobře reaguje i na děti. Někteří chlapi se jí nelí-
bí a štěká na ně, ale jinak agresi neprojevuje. Do-
ma je čistotná a samotu také zvládá dobře (není 
uštěkaná). S ostatními pejsky pod dozorem fun-
guje, nicméně o samotě s nimi zatím není.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je starý pejsek, který dosud žil ven-
ku na  zahradě. Bady je u  nás nyní uvnitř do-
mu, je znát, že byl zvyklý si šmejdit po zahra-
dě, jelikož ven ho to stále táhne, nicméně již 
pochopil, že nemusí proštěkat celý den, že se ven dostane a také že se 
nemusí sám snažit odejít. Zdravotní stav odpovídá jeho věku, již hů-
ře chodí (zadní nožky má již málo osvalené), na čele má bradavici a tvář 
má deformovanou po prodělané otravě (před lety snědl pestřec obec-
ný, který je jedovatý, a  i  po  vypumpování žaludku mu bohužel zů-
staly následky, které ale on nevnímá a  jsou jen estetickou vadou).  
Bady je hodný, milý a mazlivý pes, není již na dlouhé vycházky, ale rád se 
projde a začuchá si „psí zprávy“. S ostatními pejsky se zdá, že vycházet bu-
de dobře. Je zvyklý i na děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)     

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Motto: „Nebrzdí nás to, co jsme, ale to, co si myslíme, že nejsme“
Každý z nás se rodí s velkou řadou možností. Záleží jen na nás, co ze svých 
možností dokážeme využít a co necháme spát. Ač o tom možná neuvažu-
jeme, velkou spoustu možností v sobě mají i lidé s postižením. Jak je využijí, 
to hodně záleží na jejich rodinách – jaké základní přesvědčení jim o vlast-
ních možnostech vnuknou. Podle vlastních vnitřních přesvědčení se poté 
lidé ve svém životě chovají. A tak se můžete setkat s výbornou personalist-
kou, která sice do práce chodí s pomocí dvou ber-
lí, ale svoji úředničinu skvěle zvládá a nikoho ne-
krmí vlastní sebelítostí. Naproti tomu stejně stará 
a podobně intelektově vybavená osoba vám zce-
la odborně vysvětlí, proč vlastně nemůže nic dě-
lat. Ač její postižení není nijak zvlášť omezující, její 
vnitřní přesvědčení ji zcela vyřazuje z možnosti být samostatná, tvůrčí, „za-
řazená“ do středního proudu. A můžete dělat cokoliv – prostě jí nepomůže-
te „vstát“, pokud ona sama se neodhodlá.

Mám ráda lidi, kteří vnímají výzvy a umí se k nim postavit. A jsem moc šťast-
ná, že mi život umožnil s takovými lidmi spolupracovat. Muzikant Petr Mo-
ttl, který oživuje jazzem s  kamarády Bar 69, Prodejní galerii Okénko, do-
mov seniorů a řadu dalších míst. Neúnavný a optimistický tvůrce tomboly 
okňáckého plesu Tomáš Fiedler. Skvělá korálkářka Petra Beránková. Mnohý 
snob by si mohl říct… „ale to jsou chudáci“. Nikoliv. To jsou lidé, kteří něco 
umí, něco je baví a své možnosti dokázali zhodnotit. S větším úsilím a mož-
ná více než ti, kteří „dostali naděleno“. Je hezké být s těmi, kteří prošli složi-
tostmi života a dokázali najít své místo a svou tvořivost. Tak mne napadá, 
že je to krásné velikonoční téma. Tam přeci také jde o samotu, smrt a poté 
vzkříšení. A po vzkříšení zcela jiný způsob setkání s těmi, kteří kdysi byli přá-
teli. V nadcházejících svátcích přejeme z Oken všem, kteří procházejí úžinou 
ztráty představ, přátel, zdraví nebo klidu, aby našli novou dimenzi a necha-
li se vzkřísit. Aby přijali to, že je v nich opravdu mnoho možností a důvo-
dů k radosti. Aby se nenechali brzdit mylnými představami o sobě samých. 
Krásné dny z Otevřených Oken!

Drahomíra Blažková

 �Odbrzdit

Ve středu 27. února 2019 se v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Bu-
dějovicích uskutečnilo vyhlášení ankety Talent Jihočeského kraje za rok 2018. 
Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec nominovalo celkem osm studentů 
a tři studenti byli vybráni a oceněni odbornými porotami. Celkem bylo no-
minováno 185 žáků a studentů a oceněno 65 z nich v různých kategoriích. 
Oceněni byli: Jiří Fencl - kategorie všeobecný talent - triatlon, saxofon, flétna, 
recitace, dramatický obor; Josef Vinš - kategorie umělecká-výtvarná - mode-
lářství; Michala Pospíšilová - kategorie sportovní - veslování (Michala se bo-
hužel nemohla vyhlašování zúčastnit, protože byla na soustředění)
Všem oceněným gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

Martina Kubičková

 � Jindřichohradecké gymnázium vychovává talenty
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Právě toto sdružení pořádá oslavy MDŽ již od ro-
ku 1992. Letos to bylo 7. března v sále na Střelni-
ci. Sešlo se nás celkem 170. Paní Kubáková přiví-
tala přítomné slovy: „Dívenky, maminky i babičky, 
všechny vás vítám na  dnešní oslavě a  přeji vám, 
abyste si to užily.“ Dále přivítala starostu měs-
ta Stanislava Mrvku, radního Bohumila Komín-
ka, z  odboru sociálních věcí Moniku Emrovou 
a rychtáře baráčníků Josefa Šprincla.
Jako první vystoupily děti ze 3. MŠ Vajgar, které 
na vystoupení připravily učitelky Naďa Vetyško-
vá a Jaroslava Dvořáková. Vodníci a 11 dívek nám 
předvedli krásné pásmo. 
Krátce nás pozdravil pan starosta, který připo-
menul nadcházející svátek žen a konstatoval, že 

 �Mezinárodní den žen připomnělo Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit
vystoupení dětí je vždy nejhezčí. Všem popřál 
zdraví, štěstí a ubezpečil nás, že se v Jindřichově 
Hradci na seniory nezapomíná. Poděkoval sdru-
žení za všechny akce, které pořádá. Všem ženám 
popřál, aby dostaly kytičku a políbení.
Následovalo vystoupení Pěveckého sboru z 1. ZŠ. 
Vedoucí souboru Ivana Písařová doprovodi-
la na klavír početnou skupinu účinkujících, kte-
rých bylo nejméně 30. V jejich podání jsme sly-
šeli známé i méně známé písně.
U dveří se již netrpělivě připravovaly dívky z Ae-
robik teamu LENA. Soubor založila již před 20 le-
ty Lenka Průchová. Její dcera Martina Průchová 
pracuje již 4 roky jako úspěšná choreografka. 
Nejprve se nám představilo 11 dívek ve  věku 

11-13 let exhibicí sportovního aerobiku. Úplně 
nás dostalo samostatné vystoupení Adély Přiby-
lové, a to její rychlost a preciznost v předvede-
ní jednotlivých prvků. Následovalo vystoupení 
8 dívek ze skupiny Dešťovky. Mohou se pochlu-
bit účastí ve finále mistrovství republiky.
Všem vedoucím předala kytičku naše předsed-
kyně Zdeňka Hanzalová a vystupujícím dětem 
pamlsky. Všem účinkujícím patří velké poděko-
vání, stejně tak i  jejich vedoucím za hezké od-
poledne. Zásluhu na tom mají členky sdružení, 
které měly vše na  starosti. Zajistit občerstvení, 
dárky účinkujícím a zajímavý program není jed-
noduché.

Dáňa Šprinclová

Ve dnech 12. a 13. dubna se uskuteční v jind-
řichohradecké ZUŠce již 3. ročník soutěžní pře-
hlídky ve hře na zobcovou flétnu FLAUTOVÁNÍ. 
Do  Jindřichova Hradce 
přijedou soutěžící z celé 
republiky a jejich výkony 
budou hodnotit přední 
hráči na  zobcovou flét-
nu, kteří se představí 
i na jednom z koncertů.
V rámci přehlídky připra-
vila Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, 
z.s. bohatý doprovodný program, který by si ne-
měl nechat ujít žádný milovník hudby.
Srdečně zveme na páteční koncert studentské-
ho souboru ABATEVA z Plzně. Toto kvarteto se 
za dobu působení na ZUŠ (2007-2015) zúčastni-
lo mnoha soutěží, na kterých získalo krásná oce-
nění. ABATEVA byla celkem třikrát absolutním ví-
tězem celostátního kola soutěže ZUŠ v komorní 
hře (2007, 2010, 2013) a nyní pravidelně vystupu-
je na různých kulturních akcích, pořádá výchov-
né koncerty a také hraje na hradech a zámcích 
v rámci doprovodného programu k prohlídkám. 
Ve svém repertoáru má ABATEVA hudbu od ra-
ného baroka až po hudbu 21. století. 
Koncert se uskuteční v pátek 12. dubna v kapli 
Nanebevzetí Panny Marie v  Muzeu Jindři-
chohradecka ve Štítného ulici.

 � Zobcové flétny budou znít Jindřichovým Hradcem již potřetí
Dalším mimořádným koncertem bude sobotní 
vystoupení souboru Tre Fontane - tria zob-
cových fléten zaměřujícího se na  provozování 
hudby 13.–21. století s akcentem na hudbu stře-
dověku, renesance, raného a vrcholného baroka 
a skladby současných autorů.

Členové tria Tre Fontane – Julie Braná, Jakub Ky-
dlíček a Marek Špelina – patří k renomovaným 
interpretům staré hudby a hráčům na zobcové 
flétny. Jako pedagogové působí na konzervato-
řích v Praze a v Plzni.

Kromě koncertní činnosti, která zahrnuje i  vy-
stoupení na  významných festivalech (Haydno-
vy hudební slavnosti, Concentus Moraviae...), 
spolupracoval soubor Tre Fontane i  s  Českým 
rozhlasem na  projektu „Mladí lidé hrají starou 
hudbu“.
Sobotní koncert (13. dubna) proběhne 
v  kapli sv. Maří Magdaleny a  je podpořený 
mimo jiné i  z  městského dotačního programu 
na podporu kultury a zájmové činnosti.
Na  oba koncerty bude možné zakoupit vstu-
penky přímo na místě anebo v předprodeji v se-
kretariátu ZUŠ.
K  lákadlům Flautování bude jistě patřit i  pro-
dejní výstava dřevěných zobcových fléten 
zn. Moeck a Mollenhauer, která bude připrave-
ná v prostorách školy v Janderově ulici v pá-
tek 12. dubna a v sobotu bude rovněž možné 
zakoupit velké množství zajímavého notového 
materiálu pro zobcovou flétnu, který bude pre-
zentovat firma Hudební pomůcky.cz.
Dvoudenní soutěžní přehlídka Flautování je fi-
nančně podpořena z grantových programů Mi-
nisterstva kultury ČR, Jihočeského kraje a  Na-
dačního fondu Život umělce.
Budeme moc rádi, když ji svou účastí podpoří 
i jindřichohradecká veřejnost, žáci ZUŠ a všichni 
milovníci zobcové flétny a kvalitní hudby.

Marián Mikula
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 �Kulturní dům Střelnice zve

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
„DUO CD - kytary“ dne 4. dubna 2019 od 
19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Účinkují: Martin Cába a Vít Dvořáček.
Duo bylo založeno v roce 2016 studenty obo-
ru klasická kytara na pražské Akademii múzic-
kých umění V. Dvořáčkem a M. Cábou. Půso-
bí pod pedagogickým vedením Petra Saidla. 
K největším dosavadním úspěchům dua pat-
ří 1. cena a titul laureáta v mezinárodní inter-
pretační soutěži K. Ditters z Dittersdorfu a hu-
dební klasicismus ve  Vidnavě, kterou získalo 

na konci roku 2017. V roce 2018 Duo CD kon-
certovalo na  mezinárodních kytarových fes-
tivalech Open guitar Křivoklát a  festival J. K. 
Mertze v Bratislavě a rovněž vystupovalo při 
příležitosti předávání ceny předsedy Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace a na udílení cen 
Hlávkovy nadace.

Martin Cába (nar. 1996) studoval hru na  ky-
taru v  letech 2006–2012 na  ZUŠ Josefa Klič-

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii „ŠAŠEK A SYN“ dne 26. dubna 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. 
Divadlo Bolka Polívky. Divadelní předplatné 
skupiny A.
V režii Bolka Polívky hrají: Bolek Polívka, Vladi-
mír Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Mi-
lan Král, Jiří Fretti Pfeifer a David Rotter 

Kulturní dům Střelnice vás zve na diashow 
Martina Loewa „SRÍ LANKA“ dne 15. dubna 
od 19.00 hodin do kinosálu.
Okružní cesta po tropickém Cejlonu: Z Colom-
ba na sever do historických měst a k tajemné 
skále Sigiriya. Sklizeň legendárního cejlonské-
ho čaje ve  vysokohorských čajových zahra-
dách. Úchvatné výhledy, buddhistické kláštery, 
barevné trhy, rušné ulice i  divoká příroda ná-
rodních parků. Více na: www.promitani.cz

ky v Klatovech, od roku 2009 navštěvoval rov-
něž soukromé lekce u  tehdejšího profesora 
plzeňské konzervatoře Antonína Černého. 
Úspěšně absolvoval na plzeňské konzervatoři 
ve třídě profesora Ozrena Mutaka a v současé 
době je studentem 3. ročníku HAMU ve třídě 
Mgr. Pavla Steidla a Petra Saidla. Zúčastnil se 
řady mistrovských kurzů a přivezl si úspěchy 
z  mnoha soutěží. Spolupracoval s  orchestry 
a soubory jako je Plzeňská filharmonie, Con-
sortium musicum a Apollon Quartet.
Vít Dvořáček (nar. 1995) vystudoval Brněn-
skou konzervatoř ve  třídě Vladislava Bláhy, 
nyní pokračuje na  HAMU v  Praze pod vede-
ním Mgr.  Pavla Steidla a  Petra Saidla. Absol-
voval řadu kurzů u známých kytaristů z celé-
ho světa. Uspěl v řadě soutěží v ČR a umístil 
se i na soutěžích v Rakousku a Itálii. Od roku 
2018 působí jako pedagog na  Konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze.

Převýchova šlechtice v  šaška, to vše za  trest, 
a  v  sedmi obrazech. Životem protřelý král šaš-
ků je pověřen převýchovou mladého šlechtice 
v šaška. Novic je pod jeho vedením – a za asis-
tence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kte-
rých nachází své šaškovské já. Postupně dojdou 
k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. 

Ivana Bačáková

Dům gobelínů letos otevírá brány muzea v úte-
rý 2. dubna. V roce 2019 uplyne 140 let od na-
rození Marie Hoppe Teinitzerové – zaklada-
telky gobelínových dílen v  J. Hradci. Novou 
sezónu Dům gobelínů proto zahájí dvěma vý-
stavami, které vzdají hold této první dámě české 
tapiserie. V sobotu 13. dubna otevřeme vernisá-
ží výstavu výtvarného uskupení Ten to Twelve 
s názvem Zašitá krása/Pocta Marii Hoppe Tei-
nitzerové. Budete moci zhlédnout textilní díla 
inspirovaná touto významnou českou textilní 
výtvarnicí. Každá členka uskupení přistupovala 
k realizaci svého díla jiným způsobem, zvolila ji-
né techniky a postupy, ale cílem všech bylo osla-
vit dílo Marie Hoppe Teinitzerové v jeho celé šíři. 
Vernisáž proběhne v sobotu 13. dubna 2019 
v 15.00 hodin, součástí programu vernisáže je 
módní přehlídka módy 20. a 30. let 20. století 
a živý hudební doprovod. O ten se postará jin-

 �Dům gobelínů otevírá své brány 2. dubna
dřichohradecký JH SWING BAND. Přijďte se po-
kochat krásou výtvarného, slovesného, taneční-
ho i hudebního umění. Druhá výstava oslavující 
toto výročí je unikátní především zapůjčenými 
originály tapiserií ze sbírek Uměleckoprůmyslo-
vého musea v Praze, utkaných v dílnách Marie 
Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci. Nád-
herné tapiserie od C. Boudy nebo B. Štorma bu-
dou opět k vidění v místě jejich vzniku. Hlavním 
exponátem výstavy bude velkoplošná tapiserie 
Praga regina musicae – Praha hudební. Ver-
nisáž výstavy První dáma české tapiserie 
k 140. výročí narození Marie Hoppe Teinitzerové 
se uskuteční v sobotu 27. dubna v 15.00 hodin 
v Domě gobelínů. Otevírací doba i ceny prohlí-
dek zůstávají nezměněny. Na  všechny příchozí 
se velmi těšíme.

Rita Škodová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
27. 4. 2019 - Festival dětského tance
Klub Denoche. Celostátní přehlídka 
Street Dance a soutěž Break Dance FLO-
ORMASTER 2019, více než 200 tanečníků 
a  20 tanečních skupin z  Česka, Sloven-
ska, Polska a Ukrajiny. Soutěžit se bude 
v atraktivních disciplínách Crew vs. crew 
kid battle, Poppin battle, Break dance 
show, Power move contest, Battly crew 
vs. crew a Footwork contest.
CHEB
7. 4. 2019 - Boryš umí po skalinách / 
Z. Bartoš, I. Dukić - matinée
Tanečně pohybově činoherní show 
o českých dějinách za posledních 100 let.
Západočeské divadlo v Chebu
KUTNÁ HORA
13. – 14. 4. 2019
Kutná Hora Spartan sprint a super
Ideální pro sportovce všech výkonnost-
ních úrovní. Trasa povede historickým 
centrem a okolní přírodou.
LITOMYŠL
24. – 28. 4. 2019 - Zahájení 8. litomy-
šlské lázeňské sezóny – Lázně ducha
Různá místa v  Litomyšli, lázeňská pro-
menáda, pódia, koncerty, výstavy, ...
Mňága a Žďorp, 100 zvířat, Dasha & Paj-
ky Pajk a mnoho dalších.
POLIČKA
20. - 21. 4. 2019
Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních 
zvyků, šerm a zábava, to vše na jednom 
z nejstarších gotických hradů u nás.
TELČ
13. 4. 2019 - Vítání svátků jara
Náměstí Zachariáše z  Hradce od  13.30 
hodin. Vítání svátků jara s  folklorním 
souborem Kvíteček, Kvítek a  Podjavoři-
čan Telč a tradičním předváděním řeme-
sel. Pro děti připraví Dům dětí a mládeže 
tvořivé dílničky.
TŘEBOŇ
Velikonoce v Třeboni
18. 4. 2019 - Koncert sboru BONI PUERI 
v Divadle J. K. Tyla
20. 4. 2019 - Květinová slavnost s trhem na 
Masarykově náměstí (9.00–17.00 hodin)
13. - 22. 4. 2019 - Amarylis na zámku – vý-
stava květin, taneční a šermířská vystoupení

KINO
STŘELNICE

duben 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ DUBNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO (ARCTIC)
Drama / Island / Bohemia MP

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pus-
tiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá, že se do-
čká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, silná sněžná 
bouře však zapříčiní pilotovu smrt a vážné zranění jeho spo-
lečnice. Muž pochopí, že má jen dvě možnosti: zůstat v ha-
varovaném vraku a připravovat se na jistou smrt, nebo se 
vydat na  stovky kilometrů dlouhou pouť s  nejistým kon-
cem… Arctic je jedním z těch výjimečných filmových zážit-
ků, kvůli kterým kina stále ještě existují. Je precizní, upřím-
ný, čistý a  nenajdete v  něm žádné zbytečné vysvětlivky, 
skoro žádná slova ani psího společníka. Příběh boje o pře-
žití vypráví tak prostě a neuvěřitelně celistvě, že výsledek je 
dechberoucí. Způsob, jakým Mads Mikkelsen ztvárnil skoro 
němou roli, je jednoduše mimořádný. 
Hrají: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir
Režie: Joe Penna
Hrajeme: 6. a 7. dubna  od 20:00 ve 2D

MIA A BÍLÝ LEV (MIA ET LE LION BLANC)
Rodinný, Dobrodružný / Francie, Německo, JAR / Bontonfilm

Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a do-
mácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou 
přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci spl-
ní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, 
mládě vzácného bílého lva Charlieho. Během pár dalších let 
se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý život, je-
jichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mlá-
děte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se sta-
ne skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se 
zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečné-
ho bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají 
jinou možnost než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu 
do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli 
pro Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství to-
tiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství. 
Výjimečný film z africké přírody vznikal plné tři roky a během 
nich se z filmového příběhu stal skutečný. Jedinou možností, 
jak film natočit bez filmových triků, totiž bylo, aby spolu ma-
lí bílí lvi a dětští herci vyrůstali a stala se z nich jedna smeč-
ka. Přípravy a natáčení probíhalo pod dohledem Kevina Ri-
chardsona známého po světě jako „Zaříkávač lvů“.
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Režie: Gilles de Maistre
Hrajeme: 2. a 3. května  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Bohemia Motion Pictures, Bontonfilm

3. 4.  17:30
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D

3. 4.   20:00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, Hudební / V. Británie / 2D

4. - 7. 4. 17:30
TERORISTKA
Komedie, Drama / Česko / 2D

4. - 5. 4.  20:00
PAŠERÁK
Krimi, Drama / USA / 2D

6. - 7. 4.  20:00
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
Drama / Island / 2D

10. 4.   19:00
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Časosběrný dokument / Česko / 2D

11. - 14. 4. 17:00
SHAZAM!
Akční, Fantasy / USA / 3D+2D

11. - 12. 4.   20:00
ZRANĚNÁ SRDCE
Drama / USA, V. Británie / 2D

13. - 14. 4.  20:00
ŘBITOV ZVIŘÁTEK
Horor, Thriller / USA / 2D

17. 4.  17:00, 20:00
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární, Road movie / Česko / 2D

18. - 19. 4. 17:30
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný, Rodinný / Francie / 2D

18. - 21. 4.  20:00
HELLBOY
Akční, Fantasy / USA / 2D

20. - 21. 4. 15:00, 17:30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný, Dobrodružný / USA / 2D

24. 4.   19:00
SKLENĚNÝ POKOJ (ART kino)
Drama / Česko, Slovensko / 2D

25. - 26. 4. 17:30
LEGO® PŘÍBĚH 2
Animovaný, Komedie, Akční / USA / 2D

25. - 26. 4.  20:00
AFTER: POLIBEK
Romantický, Drama / USA / 2D

27. - 28. 4. 17:30
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný / Česko / 2D

27. - 28. 4.  20:00
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
Horor, Thriller / USA / 2D

2. - 3. 5.  17:30
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, Dobrodružný / Francie / 2D

2. - 5. 5.  20:00
AVENGERS: ENDGAME
Akční, Fantasy / USA / 3D+2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Vždy od 15.00 hodin)

7. 4.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH 2
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

14. 4.
KRAKONOŠOVY POHÁDKY 3
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

21. 4.
O MAŠINCE
Pásmo pohádek / ČR / 2D

28. 4.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 2
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

DUBEN 2019 |  15www.jh.cz



SPORT

Mezi nejlepších čtrnáct týmů v  České republice patří družstvo starších žáků 
(U15) BK Lions Jindřichův Hradec. O kousíček mu sice v sezóně 2018/2019 unikl 
postup do dvanáctičlenné extraligy, ale následně si vše vynahradilo v žákovské 
lize B. Střetlo se v ní převážně s moravskými celky, které suverénním způsobem 
všechny předčilo. Pod trenérským vedením dua Marek Chvála – Tomáš Vybíral 
se o jasné prvenství zasloužili Vladan Primak, Mikuláš Bredl, Daniel Chyška, Jor-
dan Oupoh, Matěj Novotný, Jan Bradáč, Tomáš Dejmek, Ondřej Chvála, Voj-
těch Brom, Matyáš Řezníček, Jakub Kryzan, Matěj Šperl a Ondřej Minář. 

Foto: Luboš Brom

 � Basketbal

Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií a  rakouská galerie Kunstfabrik Groß-Sie-
gharts představují na společné paralelní výstavě 
„Nepředvídaná informace“, ideově vycházející 
z filozofie pražského rodáka, filozofa Viléma Flu-
ssera, nekonvenční tvorbu šesti předních čes-
kých a šesti předních rakouských výtvarných fo-
tografů, přičemž každá z výstav zahrne jiná díla 
zúčastněných umělců. V  rámci projektu obou 
institucí vystavují (v  abecedním řazení) Barbo-
ra Bálková, Josef Hník, Ulrike Königshofer, Mária 

 �Muzeum fotografie a MOM a Kunstfabrik Groß-Siegharts představují
Kudasová, Antonín Malý, Fritz Simak, Matthias 
Staudinger, Robin Subhash, Jiří Tiller, Luděk Voj-
těchovský, Christoff Wiesinger a  Robert Zahor-
nicky; kurátorství se za  českou stranu ujal Jiří 
Tiller a za rakouskou Robin Subhash.  
Vernisáž výstavy v  Jindřichově Hradci pro-
běhne 12. dubna 2019, v  Groß-Siegharts 
13. dubna 2019, začátek vždy v  17.00 ho- 
din. Paralelní výstava, ke  které bude ta-
ké vydán katalog, potrvá v  obou místech do 
26. 5. 2019 a je hlavním výstupem projektu FMP 

Společné představení současné tvorby předních 
českých a  rakouských fotografů, číslo projektu 
KPF-01-166. Informace o dalším dubnovém vý-
stavním programu naleznou zájemci na:  www.
mfmom.cz.    

Eva Florová 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Státní hrad a  zámek Jindřichův Hradec po-
kračuje v  úspěšné a  návštěvníky vítané tradi-
ci otevření trasy A  pro individuální prohlíd-
ky. Po čtyři dny, od Velkého pátku 19. dubna 
do Velikonočního pondělí 22. dubna, budou 
návštěvníci moci prohlídkovou trasou prochá-
zet volně a vlastním tempem. Tuto možnost ví-
tají také rodiči s menšími dětmi, pro něž je ob-

 �Na zámku budou k vidění stovky velikonočních vajec
vyklá, vedená prohlídka často neproveditelná. 
Naši průvodci budou v  interiérech zámku pří-
tomni a  rádi zodpoví případné dotazy. Ote-
vírací doba o  Velikonocích bude od  10.00 
do 12.00 a následně od 13.00 do 15.15 ho-
din (poslední možný vstup). K  Velikonocům 
na  jindřichohradeckém zámku patří také vý-
stava velikonočních vajec nazvaná „Splaše-

Josef Vágner je známý český zpěvák a opět se 
vrací do  Jindřichova Hradce. Přinášíme vám 
tedy rozhovor s tímto mladým umělcem, kte-
rý k nám zavítá 18. června 2019 v 19.30 ho-
din. Společně s místním dětským pěveckým 
sborem Nova Domus (pod vedením sbor-
mistryně Ivany Písařové) si Josef Vágner pro 
jindřichohradecké publikum připravil origi-
nální koncertní program, ve kterém zazní ne-
jen Josefovy nejznámější hity, ale také hud-
ba propojující klasickou, moderní a filmovou 
muziku. Hostem koncertu je operní pěvky-
ně Michaela Gemrotová. Koncert proběh-
ne za doprovodu kapely KlasiX, smyčcového 
kvartetu doplněného o  klavír a  bicí. Těšit se 
tak můžete na velkolepou hudební show do-
plněnou o světelné efekty. Dokonalý výhled 
z  každého místa pak zajistí LED obrazovky 
po stranách pódia.

 � Josef Vágner znovu vystoupí v našem městě
Josefe, co Vás vedlo k návratu do Jindřicho-
va Hradce?
Po vánočním koncertu se ke mně doteď dostá-
vají samé kladné ohlasy, z čehož mám velkou 
radost. Oslovila mě paní Písařová s  tím, že je-
jí sbor má letos výročí 35 let a že by bylo fajn, 
kdybych jim v  rámci oslav přijel zazpívat jed-
nu písničku. Sám jsem v  jednom pěveckém 
sboru vyrůstal a jsem rád, že dětské sbory stá-
le fungují. Mám velkou úctu k  učitelům, kte-
ří pro sbory věnují neuvěřitelné množství své-
ho času a  vedou děti k  něčemu, co má smysl. 
Sám jsem časem pochopil, že nejde jen o  zpí-
vání. Ve sboru se dítě naučí zodpovědnosti, pí-
li, odvaze a táhnout s  jinými za stejný provaz. 
To se pak dá využít všude jinde. Tak jsem o tom 
zapřemýšlel a  rozhodl jsem se do  Jindřichova 
Hradce vrátit a divákům nabídnout zcela uni-
kátní show.

Čeká tedy diváky něco jiného než v prosinci?
Ano, přesně tak. Chci, abychom tu nasazenou 
laťku z  Vánoc trochu posunuli. Vznikl tak pro-
gram,  který věřím, že  se bude lidem opravdu lí-
bit. Proto jsem přizval ke spolupráci také svou di-
vadelní kolegyni a kamarádku Míšu Gemrotovou 
a kapelu Klasix.
Jaké máte plány, mimo koncertu v Jindřichově 
Hradci, na tento rok? 
V  divadelním světě se chystá jedna premiéra svě-
tového muzikálu a jestli to všechno klapne, tak to 
bude obrovská paráda nejen pro nás herce, ale 
především pro diváky. A  to i  pro ty, kteří doposud 
muzikálům příliš neholdovali. Jinak jsem si kromě 
právě zmíněného nového koncertního programu 
umanul, že do Vánoc 2019 připravím svou první ry-
ze vánoční desku. Čeká mě tak léto strávené ve stu-
diu při svitu vánočního stromku.

Kateřina Nýčová

ná vejce“. Zhruba osm set vajec rozmanitých 
velikostí a  barev se bude postupně v  týdnu 
před velikonočním víkendem v  neobvyklých 
kompozicích objevovat v zámeckých pokojích. 
Plně nainstalovaná výstava pak bude v tra-
se A k vidění od Velkého pátku až do další 
neděle 28. dubna. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Krajník 
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V Jindřichově Hradci se pomalu ale jistě stává 
tradicí zapojení v celostátní soutěži Do práce 
na kole. Již popáté tak budou mít letos oby-
vatelé Jindřichova Hradce možnost přispět 
svým pohybem cestou do  zaměstnání ne-
jen ke zlepšení své fyzické kondice a životní-
ho prostředí ve městě, ale zároveň i k podpo-
ře hendikepovaných osob. Organizátorem je 
město Jindřichův Hradec, které za spolupráce 
s  Nadačním fondem rozvoje města promění 
výsledné kilometry v hotovost. Na výtěžek se 
letos mohou těšit děti ze Základní školy spe-

 � Jindřichův Hradec se do akce Do práce na kole zapojí již popáté
ciální - „Gobelínka“, kterým z něho budou po-
řízeny nové zahradní prvky.
Během minulých čtyř ročníků soutěže tak by-
lo celkem předáno 155 tisíc korun. Jako každý 
rok, tak i letos je hlavní výhrou v soutěži jízdní 
kolo. „V Jindřichově Hradci je akce velmi oblíbe-
ná. Ať už na kole nebo pěšky, tak v loňském roce 
šlapalo 71 týmů, které měly dohromady 280 čle-
nů. Týmy dohromady ujely a ušly téměř 39 tisíc 
kilometrů. Jen za Městský úřad Jindřichův Hra-
dec soutěžilo 66 zaměstnanců v 16 týmech,“ do-
plnil starosta města Stanislav Mrvka.

Registrace probíhá od 1. 3. do 30. 4. 2019, 
samotná soutěž pak trvá po celý měsíc květen. 
Ještě v žádném ročníku se nepodařilo překro-
čit hranici 300 přihlášených soutěžících. Podaří 
se to letos? Více o pravidlech, výhodách a ak-
cích pro soutěžící je možně nalézt na  webo-
vých stránkách www.dopracenakole.cz. 

Lukáš Čapek, koordinátor akce
e-mail: capek@jh.cz
Tel.: 384 351 217

Lukáš Čapek

Nižší počet zúčastněných dvojic, oproti minu-
lým létům, měl tentokrát „Nohejbalový Jind-
řicháč 2019“. Při letošním XI. ročníku jich bylo 
jednadvacet, o  deset méně než loni. Dua byla 
rozdělena do tří pětičlenných a jedné šestičlen-
né základní skupiny, do  osmifinále šla z  každé 
první čtyři. Zajímavostí je, že v  kvalifikaci jako 

 �Nohejbal

Nohejbalový turnaj v J. Hradci vyhrála dvojice z Dalečína
jediní byli stoprocentní jindřichohradečtí Vo-
řežpruti (David Pavlů, Ondřej Kulhánek), kteří ov-
šem po velkém boji neprošli ve čtvrtfinále přes 
havlíčkobrodskou dvojici. Nejlépe z nohejbalis-
tů J. Hradce dopadl Radim Paďourek, jenž spolu 
s Davidem Burianem (NK Dynín – II. liga) tradičně 
vytvářejí duo s názvem Rumídci. Obsadili koneč-

nou 4. příčku, zopakovali si tím umístění z roku 
2017. V semifinále nestačili na SK Drak Dalečín, 
který nakonec turnaj opanoval. Ve  vítězném 
duu, které během celého klání odehrálo 9 zápa-
sů, v nichž prohrálo pouze 3 sety, se vedle Marti-
na Kysilky prezentoval Lukáš Pospíšil, borec dru-
holigového Žďáru nad Sázavou. „Ve  skupinách 
se hrálo na dva sety, ve vyřazovacím pavouku pak 
na dvě vítězné sady. Turnaj proběhl v příjemné přá-
telské atmosféře,“ pochvaloval si Otakar Kinšt ak-
ci, jíž coby předseda SKOK J. Hradec zorganizo-
val v městské sportovní hale U Stadionu.
Konečné pořadí (21): 1. Martin Kysilka – Lukáš 
Pospíšil (SK Drak Dalečín), 2. Jakub Markovický – 
Rudolf Toman (Travex Dynín), 3. Martin Šoupal 
– Josef Pavel (H. Brod), 4. Radim Paďourek – Da-
vid Burian (Rumídci), 5. Jan Leština – Radim Frd-
lík (A Schmied T. Sviny), 6. Zdeněk Březina – Vác-
lav Pokorný (NK Jihlávka), 7. David Pavlů – Ondřej 
Kulhánek (Vořežpruti J. Hradec), 8. Jan Bělík – Pe-
tr Řežábek (SKOK J. Hradec), 9. Petr Votava – To-
máš Votava (Strakonice Habeš B), 10. Jiří Rataj – 
Milan Vaněk (SK Rapid Mezná 02 B).

Foto: Petr Řežábek

Několik volných březnových dní, kdy žádný 
tým FK Slovan J. Hradec nehrál mistrovské zá-
pasy, využili mladší žáci k  tomu, aby uspořá-
dali přátelský turnaj za  účasti pěti družstev. 
V  jindřichohradecké městské sportovní ha-
le v  Jarošovské ulici se spolu s  domácím cel-
kem představily SK Meťák Č. Budějovice Black, 
dva týmy Florbalu Banes Soběslav a  SK Meťák 
Č. Budějovice Orange. „O  výsledky vůbec nešlo, 
góly se nepočítaly. Vyhráli všichni, pro každé z při-
bližně šedesáti dětí byla připravena sladká odmě-
na. Turnaj proběhl v příjemné, i když docela hlučné 
atmosféře, kterou svými hlasivkami a rachotícími 
proprietami vytvořili rodiče našich hráčů a  hrá-
ček,“ okomentoval akci trenér FK Slovan Jaroslav 
Beránek.

Foto: Marcela Karlíková

 � Florbal
Na turnaji mladších žáků v J. Hradci zvítězili všichni
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ATLETIKA
V  pátek 26. dubna odstartuje úvodním kolem 
krajský přebor družstev v  kategorii přípravek 
do 11 let. Začátek soutěže se odbude od 17.00 
hodin na  atletickém stadionu v  jindřichohra-
decké Jáchymově ulici. Program tam obsahu-
je v prvním sledu běhy na 60, 150 a 600 metrů, 
štafety na 8x100 m, skok do dálky a hod krike-
tovým míčkem. Ve druhém pak 50 metrů přes 
překážky, 60 a 600 m, hod medicinbalem a opět 
dálku a  štafetu na  8x100 metrů. K  vidění bu-
dou výkony např. atletů TJ N. Včelnice a domá-
cího SKOK J. Hradec. Na webu http://jindricho-
hradeckypulmaraton.cz/ byla se začátkem roku 
spuštěna registrace pro zájemce o  start ve  IV. 
ročníku „Jindřichohradeckého půlmaratónu 
2019“, který se letos uskuteční v sobotu 22. červ-
na. Startovní listina během prvních pár dní by-
la rychle zaplněna 65 jmény závodníků, kteří se 
chystají nejen na hlavní trať jednotlivců o délce 
21097,5 metru, ale taktéž na klání dvoučlenných 
štafet (muži, ženy, mixy) na 2x10,5 km. Také ten-
tokrát se bude konat i hromadná soutěž základ-
ních škol s názvem „Rebel Run“, v níž loni trium-
fovala VI. ZŠ J. Hradec – Větrná. Tradicí je rovněž 
„Rodinný běh“ pro děti, maminky, tatínky, babič-
ky, dědečky, kočárky a třeba psí kamarády. Obě 
tyto shodné trasy měří 2200 metrů. V loňském 
roce se v J. Hradci postavilo na start dohromady 
1256 účastníků! Bude letos tato cifra překonána?

BASKETBAL
Jindřichohradecká městská sportovní hala U Sta-
dionu bude v úterý 9. dubna dějištěm kvalifika-
ce B o postup do republikového finále, které se 
na  konci měsíce uskuteční v  Karlových Varech. 
Prezentují se dívčí a  chlapecké týmy kategorie 
IV., což jsou žáci a žákyně 8. – 9. tříd ZŠ. Kvalifi-
kují se pouze vítězná družstva obou souběžných 
turnajů, přičemž celky se rekrutují z Jihočeského, 
Plzeňského a  Středočeského kraje. Akce začne 
rozskokem úvodního zápasu v 9.30 hodin, názvy 
postupujících škol budou známy v 14.00 hodin.

FLORBAL
Dvoudenní národní finále „Sportovní ligy 
středních škol 2018/2019“ – O  pohár Minis-
terstva školství, mládeže a  tělovýchovy ČR“ 
se koná 15. – 16. dubna v  Jindřichově Hradci. 
V městské sportovní hale U Stadionu nejprve 
v  pondělí proběhnou kvalifikační boje, o  den 
později se budou středoškoláci a  středoško-
lačky hrát o  konečná umístění. Tradiční mlá-
dežnický turnaj „Velikonoční florbalový Jind-
řicháč“ pořádá pro neregistrované hráče také 
letos SKOK J. Hradec. Konat se bude o Zeleném 
čtvrtku 18. dubna od  8.30 hodin v  jindřicho-
hradecké městské sportovní hale v Jarošovské 
ulici. Akce je určena až pro 20 družstev tří vě-
kových kategorií, a sice přípravku, žactvo a do-
rost. Přihlášky přijímá ředitel turnaje Otakar 
Kinšt (606 934 098; kinstota@seznam.cz).

HANDICAP SPORT
Již potřinácté se bude konat závod „Vajgarský 
kapr 2019“, který je určen osobám se zdravotní-
mi i tělesnými handicapy. Jeho organizátorem je 
SK Kapři J. Hradec, jenž také tentokrát klání pojal 

 � Letem sportovním světem tematicky. Letos je motivem Divoký západ. Ak-
ce dle obyčeje proběhne ve  dvou fázích, když 
se v sobotu 13. dubna ráno od 9.00 hodin bude 
závodit v  jindřichohradeckém bazénu a  odpo-
ledne se program přesune do KC Jitka v Otíně. 
Tam budou od 17.00 hodin slavnostně vyhláše-
ny výsledky a hrát k tanci a poslechu bude čes-
kobudějovická kapela Crash a DJ Karel Veselý. Sr-
dečně zván je každý, a to nejlépe v kostýmech 
kovbojů, indiánů, banditů a ropných magnátů.

HÁZENÁ
Okresní derby TJ Jiskra Třeboň vs. Házená 
J. Hradec bude hlavním trhákem předposlední-
ho kola Žákovské ligy MČR 2018/2019 starších 
žákyň, které hostí třeboňská sportovní hala. 
Turnaj tam v sobotu 6. dubna začíná v 9.00 ho-
din, a kromě rivalů z jindřichohradeckého okre-
su se u Světa ještě předvedou silná družstva ze 
Zlína, Mostu a pražské Slavie.

HORSKÁ KOLA
Čtvrtý ročník hobby MTB maratónu „Radouň-
ské okruhy 2019“, který pořádá TJ Velká Ra-
douň, se pojede v  sobotu 27. dubna. Start je 
naplánován v Kostelní Radouni (areál směrem 
na Okrouhlou Radouň) na 12.00 hodin, přičemž 
prezence účastníků proběhne v  době 9.30 – 
10.45 hodin. Hlavní trasy pro muže a ženy měří 
44 (2 okruhy) a 22 km. V prostoru depa a oko-
lí jsou připravené tratě i  pro závodníky všech 
dětských věkových kategorií.

JEZDECTVÍ
Atraktivní jednodenní závod uvidí v  sobo-
tu 13. dubna Hatín u Jindřichova Hradce, kde 
tamní Jezdecký klub Valenta pořádá premi-
érový ročník „Hatínské všestrannosti 2019“. 
Představí se při ní nejen běžné kategorie stup-
ňů obtížnosti Z – ZL, ale také poníci (ZL – L) 
a hobby jezdci (ZK – Z).

KUŽELKY
Mistrovství České republiky žákyň uvidí o prv-
ním dubnovém víkendu kuželna v  Dačicích. 
Představí se tam 28 nejlepších českých hrá-
ček, mezi něž se probojovala i domácí Tereza 
Křížová. V sobotu 6. dubna je na programu zá-
vod jednotlivkyň na 100 hodů sdružených, kte-
rý začne slavnostním zahájením v 13.00 hodin. 
V  neděli od  8.00 hodin pak vrcholný podnik 
vygraduje sprintem na  2x15 HS, do  něhož se 
kvalifikuje šestnáctka nejúspěšnějších z  před-
chozího dne. Duo Mojmír Holec (TJ Centropen 
Dačice), Tomáš Maroušek (TJ Lokomotiva Č. Ve-
lenice) bude reprezentovat jindřichohradecký 
okres při českém šampionátu juniorů, který 27. 
– 28. dubna hostí herna TJ Jiskra v Nové Bystřici. 
V disciplíně 120 hodů sdružených přes 4 dráhy 
si 36 účastníků dá nejdříve v sobotu od 10.00 
hodin kvalifikaci o 24 postupových míst do ne-
dělního finále, kde se od 8.00 hodin bude bojo-
vat o titul mistra ČR v kombinaci (součet obou 
dnů) a šampióna 120 HS (finálový výkon).

LRU – RYBÁŘSKÝ SPORT
Jindřichohradečtí rybáři letos slaví jubilejních 
100 let od vzniku rybářského spolku ve městě. 
V rámci oslav se také uskuteční tradiční mezi-
národní závod v  LRU na  plavanou „Nova Do-
mus 2019“, který víceméně otevírá tuzemskou 
soutěžní sezónu. Je totiž teprve druhým le-

tošním podnikem v ČR, i z toho důvodu se při 
XXVI. ročníku očekává vysoký počet soutěží-
cích. Závodními dny jsou 20. – 21. dubna, když 
sobotní program začne prezencí v  9.00 ho-
din a bude pokračovat vytýčením sektorů, lo-
sováním a  přípravou. Chytat se bude v  době 
14.00 – 17.00 hodin. V neděli se začne v 7.00 ho-
din a závodit se bude v 11.00 – 14.00 hodin. Zá-
vody proběhnou na  řece Nežárce na  čtyřech 
úsecích (v J. Hradci u Naxerovy lávky, Pod lip-
kami, u panelárny a na louce pod Horním Žďá-
rem). Vypsanými kategoriemi jednotlivců jsou 
muži, ženy a junioři U15 – U25.

PLAVÁNÍ – VODNÍ RADOVÁNKY
Velikonoční prázdniny si letos budou školáci 
užívat v  termínu 18. – 22. dubna, přičemž je-
jich začátek si děti mohou zpestřit tříhodino-
vým pobytem v  krytém jindřichohradeckém 
bazénu, kde se uskuteční akce „Velikonoční na-
dílka aneb velikonoční prázdniny začínají v ba-
zénu!“. Koná se ve čtvrtek 18. dubna v 10.00 – 
13.00 hodin. „Děti čeká vesele strávený čas při 
hrách a soutěžích s odměnami,“ vzkazuje Mar-
cela Kůrková, vedoucí provozu plaveckého ba-
zénu a akvaparku J. Hradec.

SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Střelnice Fedrpuš u  Jindřichova Hradce bude 
v sobotu 20. dubna dějištěm XIX. ročníku „Po-
mlázkového střílení – O řečického kapra 2019“. 
Závodit budou jednotlivci v brokových disciplí-
nách 2x lovecké kolo a 2x trap, přičemž se záro-
veň jedná i o okresní přebor.

STOLNÍ TENIS
Kalendář OBS – Okresní bodovací soutěže 
mládeže je v sezóně 2018/2019 tvořen celkem 
10 akcemi. Tou závěrečnou je turnaj, který se 
koná v neděli 14. dubna v Českých Velenicích. 
Starší a mladší žáci a žákyně tam v 9.00 hodin 
rozehrají „Vitorazský velikonoční pohár 2019“.

TANEČNÍ SPORT
Obrovskou akcí, jež v  sobotu 13. dubna zcela 
zaplní jindřichohradeckou městskou sportovní 
halu U Stadionu, je „Escalate Best Dance Group 
tour – Taneční skupina roku 2019“. Regionální 
kolo jižních Čech ve  všech tanečních disciplí-
nách a  věkových kategoriích bude slavnost-
ním nástupem zahájeno v 9.00 hodin. Vyhláše-
ní výsledků pak proběhne ve čtyřech sledech 
(12.00 baby; 15.20 děti; 19.00 junioři; 20.00 do-
spělí + senioři). K vidění budou kupříkladu cho-
reografie ve  stylu lidovek, historie, hip-hop, 
disko, freestyle, show art, dance art, tumbao, 
folklór, country, majorette či cheerleaders.

VOLEJBAL
Republikové finále „Sportovní ligy SŠ 2018/2019“ 
– O pohár MŠMT ČR“ se ve dvou dnech uskuteč-
ní 2. – 3. dubna v  jindřichohradecké městské 
sportovní hale U Stadionu. V úterý si středoško-
lačky a  středoškoláci zahrají v  základních sku-
pinách, den nato se bude bojovat ve vyřazova-
cích zápasech a o konečné pořadí.

SPORTOVNÍ POZVÁNKY, UDÁLOSTI 
A NÁBORY TÉŽ NA 

http://www.ventilator.websnadno.cz/
Sport.html

Roman Pišný
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.
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RYBÁŘSTVÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ
MÁ V ČESKÉ KANADĚ

DLOUHOU TRADICI. STEJNĚ
TAK I LESNICTVÍ. O DLOUHÉ

TRADICI RYBNÍKAŘSTVÍ
I LESNICTVÍ SE DOZVÍTE...
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DŮM

CHEM. ZN.
URANU

STOLIČKA
SAVCŮ

JM. HERCE
ALDY

METR

SPOJENÉ
STÁTY

AMERICKÉ

MONGOL-
SKÝ

PASTEVEC

4. ČÁST 
TAJENKY
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. dubna, 15:30 – 17:00 hod.  
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Lekce každé pondělí v MF a MOM
1. dubna, 18:00 hod.
ZELEŇ VE MĚSTĚ
Přednáška Ing. Markéty Roubíkové
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice
2. dubna
ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY VE VÝSTAVNIM 
DOMĚ STARÁ RADNICE
Výstavní dům Stará radnice
2. dubna
ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů
3. dubna, 17:00 hod.
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Promítání videí z XVI. Všesokolského sle-
tu, Městská knihovna
4. dubna, 16:30 hod.
FASÁDY OBJEKTŮ V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ
Přednáška Ing. arch. Radka Lišky, Ing. Ha-
ny Rýcové, Městská knihovna
4. dubna, 19:00 hod.
DUO CD - KYTARY
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby
Kaple sv. Maří Magdaleny
5. - 6. dubna
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY ŽÁKŮ LI-
TERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
Základní umělecká škola
5. dubna, 20:00 hod.
WOHNOUT
Koncert, KC Jitka
6. dubna, 17:00 hod.
ŽELEZNIČNÍ MOTIVY NECKARGEMÜNDU
Vernisáž výstavy
Výstavní dům Stará radnice
7. dubna, 14:00 hod.
VYNÁŠENÍ SMRTKY, Centrum města
8. dubna, 19:00 hod.
JINDŘICHŮV HRADEC V AMATÉRSKÉM FILMU
Prezentace unikátních dokumentů ze 
70. let 20. století, Muzeum Jindřichohra-
decka, Štítného ulice
10. dubna, 16:30 hod.
POSTNÍ A VELIKONOČNÍ DOBA V ŽIVOTĚ NAŠICH 
PŘEDKŮ
Přednáška Mgr. Aloise Sassmanna
Městská knihovna

   7. 5. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
12. 5. „VODNÍK ČESÍLKO“ – DIVADELNÍ POHÁDKA 
14. 5. VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH – KONCERT KPH
17. 5. MUZEJNÍ NOC VE VÝSTAVNÍM DOMĚ STARÁ RADNICE
18. 5. PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
19. 5. SENIOR KLUB
19. 5. MEZINÁRODNÍ DEN RODIN – KONCERT SHZ
20. 5. „NĚŽNÁ JE NOC“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
28. 5. PS SMETANA - KONCERT
30. 5. „PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A

   3. 5. KONCERT K 10. ROČNÍKU JINDŘICHOHRADECKÉ AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
   4. 5. 10. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉ AKORDEONOVÉ PŘEHLÍDKY
   5. 5. ČIPERKOVÉ – KD STŘELNICE
   5. 5. MÍNA TOUR 2019 – KD STŘELNICE
12. 5. KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO – POHÁDKY NA ZUŠ
16. 5. VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ – DŮM GOBELÍNŮ
17. 5. MUZEJNÍ NOC V DOMĚ GOBELÍNŮ
17. - 19. 5. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE 
 S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
18. 5. BĚŽ NA VĚŽ
24. 5. NOC KOSTELŮ
25. 5. FARMÁŘSKÝ FOOD FESTIVAL S KULTURNÍM PROGRAMEM
31. 5. ZUŠ OPEN OKNA
31. 5. MUZEJNÍ NOC V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA
31. 5. MUZEJNÍ NOC V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM

DUBEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

10. dubna, 17:00 hod.
PŘEDNÁŠKA MUDr. PETRA KOPECKÉHO
Hotel Jelen, Nová Včelnice
10. dubna, 19:00 hod.
„PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ 
ČÍST V MAPÁCH“
Komedie s hudbou. DS Jablonský
KD Střelnice
11. dubna, 16:00 hod.
TINA BAUER PEZELLEN - ZAPOMENUTÉ POKLADY
Vernisáž výstavy, Muzeum Jindřichohra-
decka, Balbínovo náměstí
11. dubna, 17:00 hod.
ZDENĚK LHOTÁK / TRVALÉ NÁSLEDKY
Vernisáž výstavy, MF a MOM
11. dubna, 17:00 hod.
NEPŘEDVÍDANÁ INFORMACE
Vernisáž výstavy, MF a MOM
12. dubna, 18:00 hod.
OBRNĚNÝ VLAK ČESKOSLOVENSKÉHO VOJSKA 
NA RUSI „ORLÍK“
Přednáška Karla Ludvíka, Muzeum Jind-
řichohradecka, konferenční sál
12. dubna, 18:30 hod.
ABATEVA
Koncert v rámci soutěžní přehlídky Flau-
tování, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v Muzeu Jindřichohradecka
12. dubna, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkují skupiny Flow Track a Pražec, GVN
12. dubna, 20:00 hod.
DYMYTRY
Koncert, KC Jitka
13. dubna, 14:00 hod.
UKLIĎME ČESKO!
Úklid na Jindrově naučné stezce okolo Vaj- 
garu, sraz zastávka MHD, Jáchymova ul.
13. dubna, 15:00 hod.
ZAŠITÁ KRÁSA / POCTA MARII HOPPE TEINITZEROVÉ
Vernisáž výstavy, Dům gobelínů
13. dubna, 19:00 hod.
TRE FONTANE
Koncert v rámci soutěžní přehlídky Flau-
tování, kaple sv. Maří Magdaleny
14. dubna, 16:00 hod.
„KÁŤA A ŠKUBÁNEK“
Divadlo D5. Divadelní pohádky v  cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

14. dubna, 19:00 hod.
JARNÍ KONCERT
Jindřichohradecký symfonický orchestr 
Státní hrad a zámek
15. dubna, 19:00 hod.
SRÍ LANKA
Cestovatelská diashow Martina Loewa
KD Střelnice - kinosál
17. dubna, 16:30 hod.
TREKING V BARMĚ
Přednáška Jana Cempírka
Městská knihovna
17. dubna, 18:00 hod.
SOCIÁLNÍ HMYZ
Přednáška v rámci Science Café
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.
18. dubna
VÝTVARNÉ / FOTOGRAFICKÉ DÍLNY PRO DĚTI
Svátky jara, Muzeum fotografie a MOM
18. dubna, 20:00 hod.
THE ROOSTERS CABARET & BURLESQUE SHOW
Moderní kabaret, KC Jitka
20. dubna, 9:30 hod.
VELIKONOČNÍ VESELICE
Velikonoční dílničky, pletení pomlázek, 
malování vajíček a další. Muzeum Jindři-
chohradecka, Štítného ulice
21. dubna, 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Účinkuje YMCA PS Jakoubek a hosté
Kaple sv. Maří Magdaleny
22. dubna, 18:00 hod.
ENSEMBLE UNIQUE
Koncert v rámci Velikonočního turné 2019
Evangelický kostel Jindřichův Hradec
24. dubna, 16:30 hod.
STŘEŠNÍ A KROVOVÉ KONSTRUKCE
Přednáška Ing. Davida Javorského, 
Ing. Michaely Trojákové
Městská knihovna
25. dubna, 8:30 - 13:00 hod.
VELETRH PRÁCE
VŠE - fakulta managementu
25. dubna, 9:00 hod.
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ A PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU POŽÁRU“
Beseda bude spojená s prohlídkou 
stanice Hasičského záchranného sboru 
J. Hradec

25. dubna, 16:00 hod.
TRAGICKÁ LÉTA 1939 - 1942
Vernisáž výstavy - Život v  Jindřichově 
Hradci na  stránkách týdeníku Ohlas 
od  Nežárky, Muzeum Jindřichohra-
decka, Štítného ulice
26. dubna, 17:00 hod.
DAKAR NA FOTOGRAFIÍCH MARIANA CHYTKY
Vernisáž výstavy, MF a MOM
26. dubna, 19:00 hod.
„ŠAŠEK A SYN“
Divadlo Bolka Polívky. Předplatné sku-
piny A, KD Střelnice
27. dubna, 15:00 hod.
VÝSTAVA KE 140. VÝROČÍ NAROZENÍ 
MARIE HOPPE TEINITZEROVÉ
Vernisáž výstavy, Dům gobelínů
27. dubna, 9:00 - 16:00 hod.
WORKSHOP ZÁKLADY FOTOGRAFIE 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektor Stanislav Maxa, MF a MOM
27. dubna, 20:00 hod.
HARLEJ
Koncert, KC Jitka
28. dubna, 15:00 hod.
„ŠKOLA MALÉHO STROMU“
Divadlo Kampa, ZUŠ
28. dubna, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a  starší ge-
neraci, KD Střelnice
29. dubna, 17:00 hod.
MŮJ ŽIVOT S ROSTLINAMI
Beseda s RNDr. Václavem Větvičkou
KD Střelnice - kinosál
30. dubna, 18:30 hod.
ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne, dětská diskotéka, 
zapálení ohně, park pod gymnáziem

Probíhající výstavy:

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 4. 2019

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS
- Městská knihovna
- Výstava potrvá do 30. 4. 2019

POZVÁNKY na květen


